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Bevezető
Örömmel mutatjuk be első olyan átfogó 
felmérésünket, amely az IFRS számviteli standardok 
Magyarországon való alkalmazását tárgyalja 
mélyrehatóan. Felmérésünket 20 tőzsdén jegyzett, 
valamint 8 tőzsdén kívüli cég 2010-es IFRS 
beszámolói alapján állítottuk össze. Az elemzés 
kiegyensúlyozottságának növelése érdekében 
pénzintézeteket is bevontunk a vizsgálatba, hiszen 
rájuk olyan speciális számviteli előírások vonatkoznak, 
amilyenek a többi vállalattípusra nem. 

Az elemzés során egy Svájcban készült hasonló 
tanulmányunk eredményeit vettük viszonyítási 
alapnak. Ezek az összehasonlítások jól szemléltetik 
a különbségeket és hasonlóságokat egy független 
és fejlett tőkepiacú ország helyzetével, ahol az IFRS 
alkalmazása széleskörűen elterjedt.

A kedvezőtlen gazdasági körülmények hatására 
a piacokon egyre jelentősebb üzleti bizalmi válság 
figyelhető meg. A Deloitte Magyarország vezetői és 
számviteli specialistái évek óta hangsúlyozzák, hogy 
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
alkalmazása megfelelő eszközként szolgálhat a cégek 
számára, hogy ezt az elvesztett bizalmat valamelyest 
visszanyerhessék. A nemzetközi standardok szerinti 
beszámolót készítő vállalatok a külföldi befektetők 
számára vonzóbbak lehetnek, hiszen a nemzetközileg 
is összehasonlítható, transzparens beszámolók 
révén időben felismerhetőek és kiküszöbölhetőek 
a befektetésben rejlő potenciális üzleti kockázatok. 
Mindehhez persze a vállalatoknak a beszámolót 
professzionálisan, a nemzetközi előírásokat betartva 
kell elkészíteniük. Önmagában átültetni a magyar 
pénzügyi beszámolót IFRS-re időigényes és nem 
egyszerűen kivitelezhető művelet, hiszen a nemzetközi 
és helyi standardok nagyban eltérnek egymástól.

A tanulmány rávilágít a beszámolókészítés főbb 
problémáira, összehasonlítja, milyen eltérések 
mutatkoznak a cégek beszámolói között az 
elsődleges kimutatások terén, illetve bemutatja azokat 
a főbb becsléseket és előrejelzéseket, amelyeknek 
a cégvezetők a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják 
a pénzügyi kimutatás elkészítésekor.

A tanulmány főbb megállapításai:

A beszámolókészítés gyorsasága 
A pénzügyi év vége és a pénzügyi kimutatás 
közzététele között eltelt napok átlagos száma 92 
(a francia CAC 40 tőzsdeindexben szereplő cégek 
esetében ez 56 nap, míg a brit FTSE 350 index 
vállalatainál 59 nap), ami jelentősen hosszabb 
időszak a nyugati régió országainak adataihoz 
képest. A befektetők szempontjából a túl későn 
közétett adatok növekvő kockázatot jelenthetnek, 
hiszen általánosságban minél frissebb és relevánsabb 
információra van szükségük. Az érem másik oldala 
viszont, hogy a később publikált beszámolók 
pontosabbak és részletesebb információkat 
tartalmazhatnak, így e két tényező között kell 
a vállalatoknak megtalálni a helyes egyensúlyt.

Eredménykimutatás és mérleg
Túl sok tétel az eredménykimutatásan:
Az eredménykimutatás terjedelme – az első sortól 
az adózott eredmény soráig számítva – 14 és 45 sor 
között mozgott (Svájcban 12 és 25 között).

Túl sok tétel a mérlegben:
A konszolidált mérleg átlagos terjedelme 34 sor volt 
(Svájcban 36). A leghosszabb mérleg 73 soros volt, 
míg a legrövidebb 24 sorból állt (Svájcban e két adat 
45, illetve 27).

Az eredménykimutatás és a mérleg terjedelmére 
vonatkozóan az IFRS nem tartalmaz pontos előírást, 
így azt minden cég a saját működése szerint 
alakítja ki. Az értelmezés megkönnyítése végett 
ajánlatos azonban az információk minél tömörebb 
és koncentráltabb bemutatása; a részletesebb 
adatokat pedig érdemesebb a kiegészítő mellékletben 
közzétenni.

1. Vezetői összefoglaló
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Főbb feltételezések és becslési bizonytalanságok
Minden beszámoló természetszerűleg tartalmaz 
becsléseket, ilyenek például a tárgyi eszközök hasznos 
élettartama és értékcsökkenése, vevők és készletek 
értékvesztése, céltartalékok, valós értékek. Problémát 
az jelent, hogy a cégek 39%-a a főbb feltételezéseket 
és becslési bizonytalanságokat csak általános 
közzétételekben mutatta be vagy egyáltalán nem 
tette közzé. Ez az alacsony arány rávilágít arra, hogy 
a vállalatok nagy része nem érzi annak jelentőségét, 
hogy transzparens módon mutassa be ezeket 
a kevésbé tényszerű, de az eredményre nagy hatással 
bíró területeket.

Goodwill
A goodwillel rendelkező cégek 44%-a nem közölt 
megoszlást a pénztermelő egységei között. Ez 
rendkívül alacsony arány, hiszen az IFRS előírásai 
szerint ennek közlése kötelező. A törvényi nem 
megfelelőségen túl ezeknek az információknak 
a mellőzése növelheti a befektetői bizalmatlanságot.

A goodwillel rendelkező cégek 39%-a nem közölt 
érzékenységvizsgálatot a pénzügyi kimutatásukban, 
ami szintén a fent említett bizalmatlansági helyzetet 
fokozhatja. Ezekre a területekre érdemesebb tehát 
nagyobb figyelmet fordítania a cégeknek.

Céltartalékok
Csak a cégek 14%-a jelenítette meg az év végi 
céltartalékokkal kapcsolatos jövőbeli eseményekre 
vonatkozó főbb feltételezéseit. Ez a rendkívül alacsony 
arány azt mutatja, hogy a legtöbb vizsgált cég nem 
fejti ki becsléseit külső fél felé. 

Konklúzió

Fontos, hogy hangsúlyosabban figyelembe vegyék 
a működésük által érintett felek érdekeit és elvárásait, 
hiszen ez több tekintetben is vonzóbbá teheti őket 
a piac szereplői szemében.

Habár törvényi kényszerítő erő nélkül a közeljövőben 
nem várható az IFRS elterjedése a kis és közepes 
vállalkozások körében, a tőzsdén jegyzett cégek és 
a nagyvállalatok körében meglátásunk szerint egyre 
fontosabb szerepet fog játszani.

Aktuális és jövőbeni kihívások 
Számos új, nagy jelentőséggel bíró sztenderd 
megalkotása van folyamatban. Az IASB és az FASB 
a következő fontosabb projekten dolgozik:

 • Ügyfelektől származó bevétel

 • Lízing

 • Pénzügyi instrumentumok

 • Biztosítás

 • Konszolidáció (2011-ben véglegesedett)

Ezek a projektek várhatóan 2012-2013-ban fejeződnek 
be és nagy hatással lesznek a pénzügyi kimutatásokra 
a 2014-2015-ös években. Az elkövetkezendő években 
történő új változások jelentős energiát és időt fognak 
igényelni a cégektől.

A felmérés egyértelművé teszi, 
hogy amellett, hogy a pénzügyi 
beszámolók megfelelnek az IFRS 
szabályozásának, van néhány olyan 
tényező - mint például a közérthetőség 
és a transzparencia - amire nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnie a cégeknek. 
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A vizsgálatba bevont 20 tőzsdén jegyzett, valamint 
8 tőzsdén kívüli magyarországi vállalat adatait az 
IFRS standardok alkalmazása terén jellemző gyakorlat 
vizsgálata céljából elemeztük. A felmérés egyik célja 
a magyarországi cégek pénzügyi kommunikációjának 
alaposabb tanulmányozása volt. A vizsgált cégeket 
2011-ben választottuk ki; ezek a vállalatok a piaci 
kapitalizációt tekintve a legnagyobbak közé 
tartoznak. A vizsgálatba bevont vállalatok felsorolása 
a mellékletben található.

A felhasznált éves jelentések a rendelkezésre álló 
legfrissebb, 2011. február és május között készült 
kimutatások voltak. 

Kiadványunk felépítése hasonló a legtöbb pénzügyi 
kimutatás szerkezetéhez: az első rész az elsődleges 
pénzügyi kimutatások vizsgálata, amelyet a számviteli 
politika, majd a kiegészítő melléklet követ.

A felmérés során elsősorban az alábbi kérdésekre 
kerestünk választ:

 • Milyen eltérések mutatkoznak a cégek beszámolói 
között az elsődleges pénzügyi kimutatások 
bemutatása terén?

 • Milyen eltérések mutatkoznak a cégek eljárásában 
az IFRS standardok szerinti közzétételi előírásoknak 
való megfelelés és a számviteli politikával 
kapcsolatos döntések kapcsán?

 • Melyek azok a főbb becslések és előrejelzések, 
amelyeknek a cégvezetők a legnagyobb 
jelentőséget tulajdonítják a pénzügyi kimutatások 
elkészítésekor?

2. A felmérés célja
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A vizsgált mintában szereplő vállalatok könyvvizsgálói 
jelentése egytől egyig korlátozás nélküli volt, és egyik 
cég sem első ízben alkalmazta az IFRS standardokat.

Az éves jelentések átlagos terjedelme
A leghosszabb éves jelentés terjedelme 265 oldal volt, 
a pénzügyi kimutatások hossza pedig 26 és 121 oldal 
között mozgott. Az éves jelentések átlagos oldalszáma 
112 volt. A vizsgált mintában hat olyan cég szerepelt, 
amely - mivel jogszabály szerint számára nem volt 
kötelező – nem készített éves jelentést. 

A pénzügyi kimutatások terjedelme 
Összességében nem várható, hogy 2013 előtt 
jelentősen megváltozik a pénzügyi kimutatások 
szerkezete vagy terjedelme, ugyanis abban az évben 
kerül majd bevezetésre számos új IFRS standard. Úgy 
véljük, hogy az addig hátralévő időben a legtöbb cég 
elsősorban az állandóságra fog törekedni a pénzügyi 
kimutatások kapcsán, és csak korlátozott mértékben 
fognak bevezetni módosításokat. Ezeket a jövőbeni 
változásokat a következő fejezetekben ismertetjük 
részletesen. 

Az éves jelentések átlagos oldalszáma 112, míg 
a pénzügyi kimutatások átlagos terjedelme 71 oldal.

A beszámoló készítésének gyorsasága
A Budapesti Értéktőzsde előírja a tőzsdén jegyzett 
vállalatoknak, hogy a pénzügyi év végét követően  
4 hónapon belül készítsék el éves jelentésüket.

A pénzügyi év vége és pénzügyi kimutatás közzététele 
között eltelt napok átlagos száma 92. (A francia  
CAC 40 tőzsdeindexben szereplő cégek esetében ez 
56 nap, míg a brit FTSE 350 index vállalatainál 59 nap).

3. A pénzügyi kimutatások  
 áttekintése
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1. ábra: A pénzügyi kimutatások terjedelme
(Cégek száma)

2. ábra: Hány nap telt el a pénzügyi év vége és a pénzügyi 
adatok közzététele között?
(Cégek száma)

< 50 oldal

kevesebb 
mint 60 nap

7

9

51 - 90 oldal

61 - 90 
nap

13

12

> 91 oldal

több mint  
120 nap

4

91 - 120 
nap

4
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IAS 1 – A pénzügyi kimutatások prezentálása
A 2009 óta érvényben lévő átdolgozott standard 
választási lehetőséget biztosít a pénzügyi teljesít-
ményre vonatkozó kimutatások tekintetében: 
lehetővé teszi az átfogó eredménykimutatás önálló 
bemutatását, illetve az eredménykimutatás és az 
átfogó eredménykimutatás külön-külön, egymást 
követő bemutatását is. 

A 28 cégből 2 döntött úgy, hogy az átfogó jövedelmet 
egyetlen kimutatásban mutatja be; Svájcban is hasonló 
arány figyelhető meg, ott ugyanis a vizsgált cégek 
közül mindössze egy választotta ezt az alternatívát. Az 
IAS 1 standard 2011 júniusában közzétett módosításai 
megerősítették a korábbi szabályozást, mely szerint az 
egyéb átfogó jövedelem és az eredmény egyes tételeit 
vagy egyetlen kimutatásban, vagy külön-külön, két 
egymást követő kimutatásban kell bemutatni. 

Eredménykimutatás 
Az IFRS standardok értelmében az 
eredménykimutatásban a következő tételeket külön 
be kell mutatni: árbevétel, finanszírozási költségek, 
adóráfordítás, valamint eredmény.

Az összes vizsgált társaság eleget tett az IAS 1 
standardban foglalt, bemutatásra vonatkozó 
előírásoknak.

Az eredménykimutatás terjedelme – az első sortól 
az adózott eredmény soráig számítva – 14 és 45 sor 
között mozgott (Svájcban 12 és 25 között).

A működési költségeknek az eredménykimutatáson 
belüli csoportosítására vonatkozóan nincs konkrét 
előírás. Az IAS 1 standard megemlíti, hogy a költségek 
rendeltetés, illetve jelleg szerinti bemutatása a cégek 
számára előnyökkel jár. A 4. ábra a működési 
költségeknek az eredménykimutatásban történő 
bemutatására vonatkozó gyakorlatot szemlélteti.

 
A vizsgált cégek közel fele a jellegük szerint, a többi 
pedig a funkciójuk szerint mutatta be a költségeket. 

A mintában szereplő vállalatok egyike sem alkalmazta 
egyidejűleg a két módszert. A legjobb gyakorlat szerint 
a két eljárás egyidejű alkalmazása kerülendő, még úgy 
is, hogy erre nincs hivatalos előírás az IFRS standardok 
szerint. 

A vizsgált cégek mindegyike külön soron szerepeltette 
az üzemi eredményt (noha ez az IAS 1 alapján nem 
kötelező), az üzemi eredményt alkotó tételek kapcsán 
azonban már eltérések mutatkoznak. Ha egy cég 
az üzemi eredményt külön soron mutatja be, akkor 
az IAS 1 standard értelmében félrevezető lenne, 
ha a működési jellegű tételek (például a készletek 
értékvesztése, valamint az átszervezéssel és áthelye-
zéssel kapcsolatos költségek) nem szerepelnének 
benne. Az eljárást évről évre következetesen kell 
alkalmazni, és a számviteli politikában fel kell tüntetni, 
hogy a tétel mely sorokat tartalmazza, illetve nem 
tartalmazza.

A bevett szóhasználat szerint létezik az üzemi (üzleti) 
tevékenység eredménye, működési bevétel, illetve 
a kamatráfordítások és adózás előtti eredmény (EBIT).

4. A pénzügyi teljesítményre  
 vonatkozó kimutatások
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4. ábra: Milyen bontásban szerepelnek a költségek 
az eredménykimutatásban? (Cégek száma)

3. ábra: Hány sorból áll az eredménykimutatás (az 
első sortól az adózott eredmény soráig számítva)?
(Cégek száma)

Jellegük szerint

Funkciójuk szerint

13

15

20 >

10

21 - 25

7

> 31

5

26 - 30

6
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Megszűnt tevékenységek 
A vizsgált cégek egyike sem szüntetett meg 
tevékenységet a tárgyévben.

Az IFRS 5 alapján a megszűnt tevékenység 
a gazdálkodó szervezetek olyan része, amelyet már 
elidegenítettek, vagy amelyet értékesítésre tartottként 
soroltak be, és (a) amely a tevékenység elkülönült, 
fontosabb üzletágát vagy földrajzi területét testesíti 
meg, (b) amely része a tevékenység egy elkülönült, 
fontosabb üzletágának vagy földrajzi területének az 
elidegenítésére irányuló koordinált tervnek, vagy 
(c) amely egy kizárólagosan továbbértékesítési célra 
megszerzett leányvállalat. A gazdálkodó az átfogó 
eredménykimutatásban egyedi összegként mutatja 
be a megszűnt tevékenységeken elért tárgyidőszaki 
adózott nyereség vagy veszteség összegét, illetve 
a megszűnt tevékenységek elidegenítéséből (vagy 
a megszűnt tevékenységek eszközeinek és forrásainak 
értékesítésre tartottként történő átsorolásából) eredő 
nyereséget vagy veszteséget. Ennek megfelelően az 
átfogó eredménykimutatás ténylegesen két részre 
oszlik, úgymint folytatódó tevékenységek és megszűnt 
tevékenységek. 

A jövő: új beszámolókészítési előírások
2011 júniusában az IASB és az amerikai FASB célul 
tűzte ki, hogy javítsa az egyéb átfogó jövedelem 
tételeinek az IFRS, illetve az US GAAP standardok 
szerint elkészített pénzügyi kimutatásokban történő 
megjelenítésének összhangját és minőségét.

A módosítások értelmében a vállalkozásoknak 
csoportosítaniuk kell az egyéb átfogó jövedelem 
azon elemeit, amelyek átsorolásra kerülhetnek az 
eredménykimutatás eredményt taglaló részébe. Ezek 
a változtatások megerősítették a korábbi szabályozást, 
mely szerint az egyéb átfogó jövedelem és az 
eredmény egyes tételeit vagy egyetlen kimutatásban, 
vagy külön-külön, két egymást követő kimutatásban 
kell bemutatni.

A változások alapján az egyéb átfogó jövedelem és 
az eredmény továbbra is kellően elkülönül egymástól. 
A módosítások ugyanakkor biztosítják a két kategória 
összehasonlíthatóságát, megkönnyítve az egyéb 
átfogó jövedelmet alkotó tételek által a vállalkozás 
összteljesítményére gyakorolt hatás vizsgálatát.

A változtatások nem jelentenek számottevő 
újdonságot a beszámolók készítői számára, hiszen 
továbbra is lehetőség van az eredménykimutatás és 
az egyéb átfogó jövedelem két külön kimutatásban 
történő bemutatására.

A módosítások a 2012. július 1-jén vagy azt követően 
kezdődő éves időszakokra, teljes körű visszamenőleges 
hatállyal vonatkoznak.

Érdemes megjegyezni

Az IAS 1 standard módosításait megelőző 
nyilvános tervezet értelmében az egyéb átfogó 
jövedelmet egy összevont kimutatásban kellett 
volna bemutatni (ezáltal megszűnt volna a külön 
eredménykimutatásban történő bemutatás 
lehetősége). Az IASB végül úgy döntött, hogy nem 
törli el a lehetőséget, miután a tervezet negatív 
visszhangot kapott.

A módosításoknak köszönhetően változott 
a szóhasználat (új kifejezésként megjelent például 
„az eredmény és az egyéb átfogó jövedelem 
kimutatása”), de egyértelműsítették, hogy az új 
kifejezések használata nem lesz kötelező. A már 
megszokott elnevezések használata továbbra is 
megengedett.

A módosítások nem taglalnak olyan elvi 
kérdéseket, mint hogy milyen tételeket kell 
elszámolni az egyéb átfogó jövedelem részeként, 
vagy azt, hogy az egyéb átfogó jövedelem 
tételeinek az eredménybe történő átsorolása 
mikor szükséges (ha egyáltalán az). A módosítások 
célja ehelyett az egyéb átfogó jövedelemben 
szereplő tételek bemutatási módjának javítása. 
Az IASB elismerte, hogy szükség van az egyéb 
átfogó jövedelem elvi kereteinek lefektetésére, 
és elképzelhető, hogy a jövőben napirendre tűzi 
a kérdést.
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A kimutatásokban szereplő mérlegek száma 
A harmadik mérleg
A tavaly óta érvényben lévő IAS 1 (2007) A pénzügyi 
kimutatások prezentálása standard értelmében 
legalább két mérleg bemutatása kötelező. Ha 
azonban egy cég visszamenőlegesen alkalmaz egy 
számviteli politikát, vagy visszamenőleges hatállyal újra 
megállapítja vagy átsorolja a pénzügyi kimutatások 
bizonyos tételeit, akkor legalább három mérleget kell 
bemutatnia (a kapcsolódó kiegészítésekkel együtt).

Az átdolgozott standard egyes értelmezései alapján 
az előző év összehasonlító adataiban bekövetkező 
bármilyen változás esetén három mérleget kell 
készíteni, abban az esetben is, ha a változásoknak 
nincs hatása a mérlegre.

A mintánkban szereplő 28 vállalkozás közül csupán  
2 mutatott be három mérleget.

A két összehasonlító időszakot bemutató 2 cég közül 
egy a számviteli politika megváltozása miatt, a másik 
pedig átsorolásból eredő újramegállapítások miatt 
járt el így (az utóbbi esetben egy hiba korrigálásáról 
volt szó). Nem volt olyan cég, amely önként mutatott 
volna be két összehasonlító időszakot.

A mintában szereplő többi cég adatai között olyan 
újramegállapításokat kerestünk, amelyek miatt nem 
volt szükség három mérleg bemutatására.

Két ilyen céget találtunk, mindkettő az előző évi 
eredménykimutatást, az átfogó eredménykimutatást 
és a mérleget állapította meg újra. Ezek az 
újramegállapítások a számviteli politika változásaiból 
és néhány mérlegtétel előző évhez képest történő 
átsorolásából eredtek.

5. Pénzügyi helyzet kimutatása  
 (mérleg)

Érdemes megjegyezni

Mikor kell három mérleget készíteni?

Három mérleg bemutatására abban az esetben 
van szükség, ha egy vállalkozás visszamenőlegesen 
alkalmaz egy számviteli politikát, vagy 
visszamenőleges hatállyal újramegállapítja vagy 
átsorolja a pénzügyi kimutatások bizonyos tételeit.

Mivel az IAS 1 nem tartalmaz konkrétabb 
iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mikor 
van szükség egy harmadik mérleg közzétételére, 
gyakran a józan ész dönti el, hogy szükség van-e 
egy újabb, a legkorábbi összehasonlító időszak 
elejére vonatkozó mérleg elkészítésére. Ennek 
eldöntésekor mérlegelni kell, hogy egy újabb 
mérleg a pénzügyi kimutatások használói számára 
többletinformációt szolgáltat-e.

Logikusan akkor lehet szükség további mérlegre, ha 
olyan új információval szolgál, amely nem szerepelt 
az előző évi pénzügyi kimutatásokban. 

Ezzel szemben, ha az új mérlegben a megelőző 
év pénzügyi kimutatásaihoz képest nem történt 
változás, akkor arra lehet következtetni, hogy az 
új mérleg a kimutatások használói számára nem 
szolgáltat többletinformációt.

Az IFRS standardok fejlesztésére irányuló projekt 
kapcsán az IASB által 2011 júniusában kiadott 
nyilvános tervezet az IAS 1 standard olyan tervezett 
módosítását tartalmazza, amelynek célja a pénzügyi 
kimutatások kiegészítésével kapcsolatos előírások 
egyértelműsítése.

Tekintve, hogy az elkövetkezendő években további 
új és módosított standardok és értelmezések 
kiadására fog sor kerülni, várhatóan nőni fog 
azoknak a vállalkozások a száma, amelyek három 
mérleget készítenek. Az azonban továbbra 
is kérdés, hogy a három mérleg közzététele 
általánossá válik-e a közeljövőben.
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A mérleg bemutatása 
Az IAS 1 (2007) standard biztosít némi mozgásteret 
a mérlegkészítés során. Ez a mozgástér azonban 
kisebb, mint az eredménykimutatás esetében (lásd 
a 4. fejezetben). A vizsgált cégek 77%-a tett eleget az 
IAS 1 (2007) standardban foglalt minimális közzétételi 
előírásoknak. A szabályoktól való eltérések főként 
abból fakadtak, hogy a cégek egy része a pénzügyi 
eszközöket az egyéb forgóeszközök között tüntette fel.

 

A konszolidált mérleg átlagos terjedelme 34 sor volt 
(Svájcban 36). A leghosszabb mérleg 73 soros volt, 
míg a legrövidebb 24 sorból állt (Svájcban e két adat 
45, illetve 27).

Az IAS 1 (2007) értelmében a vállalkozások 
a mérleget a tételek lejárata (befektetett eszközök/
forgóeszközök, illetve rövid lejáratú/hosszú lejáratú 
kötelezettségek) vagy likviditás szerinti bontásban 
készíthetik el. A vállalkozások mindegyike – a bankok 
és egyéb pénzintézetek kivételével – lejárat szerint 
csoportosította a mérlegtételeket.

A kimutatások elnevezése 
2009-ben az IAS 1 (2007) standard új elnevezéseket 
vezetett be a különféle pénzügyi kimutatásokra. Ennek 
megfelelően a mérlegre a standard a „pénzügyi 
helyzet kimutatása” elnevezés alatt hivatkozik. 
A vállalkozások számára nem kötelező az új kifejezés 
használata, és 2010-ben a vizsgált 28 cég közül 
mindössze 6 vette át az új megnevezést.
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5. ábra: Hány sorból áll a társaság mérlege? (%)

Svájc

Magyarország

32 32

3

11

17

57

23
25

30 vagy 
kevesebb

31 - 35 41 +36 - 40

Az eredménykimutatás és a mérleg 
terjedelmére (sorok számára) vonatkozóan 
az IFRS nem tartalmaz pontos előírást, így 
azt minden cég a saját működése szerint 
alakítja ki. Az átláthatóság növelése és 
az értelmezés megkönnyítése végett 
ajánlatos azonban az információk minél 
tömörebb és koncentráltabb bemutatása; 
a részletesebb adatokat pedig érdemesebb 
a kiegészítő mellékletben közzétenni.

Sorok száma
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Bevezetés (IAS 7) 
AZ IAS 7 Cash-flow kimutatások standard előírja 
a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
ki- és beáramlásainak adott időszakra vonatkozó 
bemutatását. A cash-flow-k bemutatása a működési, 
befektetési és finanszírozási tevékenységek szerint 
csoportosítva történik.

A standard két módszert nevesít a cash-flow 
kimutatások esetén: a direkt módszert, amellyel 
a bruttó pénzeszközbevételek és a bruttó pénzeszköz-
kifizetések főbb kategóriáit mutatják be, illetve az 
indirekt módszert, amellyel az eredményt számos 
hatással módosítják. A vizsgált vállalkozások 
mindegyike az indirekt módszer alkalmazásával élt, 
valószínűleg azért, mert ez az egyszerűbb a kettő 
közül.

Kamat 
Az IAS 7 értelmében a kapott vagy fizetett kamatot 
időszakról időszakra következetes módon kell 
besorolni működési, befektetési vagy finanszírozási 
tevékenységként.

A 6. ábra azt mutatja, hogy a mintában szereplő cégek 
a kapott kamatból származó cash-flow-t hova sorolták 
be.
 

Az IAS 7 azt javasolja, hogy a kapott kamatot 
működési vagy befektetési cash-flow-ként sorolják 
be. A mintából 25 vállalkozás bemutatta a kapott 
kamatból származó cash-flow-t. Ezek közül 
a többség (14) inkább a működési tevékenységként 
való besorolást választotta, míg 11 cég választotta 
a befektetési tevékenységként való besorolást. 
A kiválasztott cégek 11%-a nem mutatta be a külön 
kapott kamatot.

6. Cash-flow kimutatások
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6. ábra: Hova sorolják be a kapott kamatokból 
származó cash-flow-t? (%)

7. ábra: Hova sorolják be a fizetett kamatokból 
származó cash-flow-t? (%)

Befektetési tevékenység

Befektetési tevékenység

Nincs információ

Finaszírozási tevékenység

Nincs információ

Működési tevékenység

Működési tevékenység

50

75

55

67

39

11

42

30

3

3

3

11

11

Magyarország

Magyarország

Svájc

Svájc

A mintában szereplő vállalkozások 
mindegyike az előírások szerint 
szerepeltette a cash-flow kimutatást az 
elsődleges pénzügyi kimutatásokban.
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A mintában szereplő vállalkozások 89%-a 
bemutatta a fizetett kamatból származó cash-flow-t. 
A kamatot fizető cégek 75%-a döntött úgy, hogy 
működési tevékenységként mutatja be, míg 11%-uk 
finanszírozási tevékenységként szerepeltette 
a kamatfizetést.

Egyetlen cég választotta a befektetési tevékenységként 
való bemutatást.

A mintából 3 cég mutatta be a kapott és fizetett 
kamatokat a kiegészítő mellékletben anélkül, hogy 
meghatározta volna ezeknek a cash-flow-knak 
a tevékenységi besorolását.

Osztalék 
A cégek 68%-a fizetett osztalékot a tárgyidőszakban. 
Ezek közül 57 % finanszírozási tevékenységként 
sorolta be a fizetett osztalékot, és 11% működési 
tevékenységként. Ez az eljárás megfelel az IAS 
7 által javasolt lehetőségeknek, amely szerint 
a fizetett osztalékokat finanszírozási vagy működési 
cash-flow-ként kell besorolni.

A tárgyidőszakban 16 vállalkozás kapott osztalékot. 
Ezek közül 32% sorolta be a cash-flow-kat befektetési 
tevékenységként, 25% működési tevékenységként, 
míg finanszírozási tevékenységként egyetlen cég sem, 
összhangban az IAS 7 útmutatásával.

Megszűnt tevékenységek
Az IFRS 5 előírásai szerint a megszűnt tevékenységgel 
kapcsolatos működési, befektetési és finanszírozási 
tevékenységekből származó nettó cash-flow-k 
bemutathatók a kiegészítő mellékletben vagy 
magukban a pénzügyi kimutatásokban.

A mintában nem szerepelt megszűnt tevékenységű 
társaság.

0

2

4

6

8

10

12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

3

6

9

12

15

0

2

4

6

8

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8. ábra: Hova sorolják be a fizetett, illetve kapott 
osztalékból származó cash-flow-t? (%)
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Bevezetés (IAS 1) 
Az IAS 1 (2007) standard (A pénzügyi kimutatások 
prezentálása) értelmében a pénzügyi kimutatásnak 
tartalmaznia kell a saját tőke minden változásának 
elsődleges kimutatását (Saját tőke változásai). 
A gyakorlatban azonban eltérő a saját tőke 
változásainak részletes bemutatása az egyéb átfogó 
jövedelem változásainak tekintetében.
 

A fenti 9. ábra bemutatja, hogy a saját tőke 
változásainak bemutatásakor a társaságoknak 
csupán 18%-a választja az összes mozgás ismételt 
bemutatását, ahelyett, hogy csak az egyéb átfogó 
jövedelmek összesítőit szerepeltetné. Az IFRS lehetővé 
teszi, hogy a vállalkozások a fölösleges adatok 
közlésének elkerülésére a saját tőke változásai között ne 
szerepeltessenek minden részletet. Az IFRS javításaira 
vonatkozó előírás 2010-ben (amely 2011. január 
1-től hatályos, de korábbi alkalmazás lehetséges) 
egyértelműsítette, hogy az egyéb átfogó jövedelem 
tételes bemutatása a saját tőke változásaiban vagy 
a kiegészítő mellékletben is lehetséges.

Tartalékok 
Az egyes vállalkozások által bemutatott tartalékok 
száma nem volt megegyező a mintában, amint 
ezt a 10. ábra is mutatja. A cégeknél bemutatott 
tartalékok száma átlagosan 5 volt.

Az elsődleges beszámolóban bemutatott 
tartaléktípusok a mintán belül eltérőek voltak. Az 
összes vállalkozás közül 13 jelenített meg külön 
tartalékot a valuták átváltási különbözetére, 7 
vállalkozás a valós érték változásaira (elsősorban 
pénzügyi instrumentumok esetében), 4 pedig fedezeti 
ügyletekhez kapcsolódó tartalékot is szerepeltetett.

Ráadásul a minta 10 olyan céget is tartalmazott, 
amelyeknél külön szerepelt a saját részvények 
tartaléka. Bár az IAS 32 (Pénzügyi instrumentumok: 
bemutatás) nem írja elő, gyakori, hogy külön ilyen 
tartalékot is bemutatnak.
 
Ahogy a 10. ábrán látható, a vállalkozások 46%-a 2 és 
4 közötti tartalékról közölt adatot (Svájcban 3%), míg 
33%-uk 5 és 6 között (Svájcban 87%), ami azt jelenti, 
hogy a tartalékok bemutatása jóval részletesebb 
Svájcban.

7. Saját tőke változásainak  
 kimutatása
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9. ábra: Az egyéb átfogó jövedelem változásai 
megismétlődik-e a saját tőke változásait tartalmazó 
kimutatásban? (%)
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10. ábra: Hány tartalékról közölt adatot 
a vállalkozás? (%)
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Részvényalapú kifizetések 
Az IFRS 2 Részvényalapú kifizetések standard azt 
írja elő a gazdálkodó egység számára, hogy az 
eredményében és a pénzügyi helyzetében tükrözze 
a részvényalapú kifizetési ügyletek hatásait.

A mintában szereplő 28 cég közül 4 cégnél szerepelt 
a saját tőkében a részvényalapú kifizetések tartaléka.

19 vállalkozás éves beszámolója nem tartalmazott 
információt a részvényalapú kifizetésekről, azonban 
feltételezhető, hogy nem is történtek ilyen ügyletek.

Végezetül a mintában 1 társaság volt, amely 
megjelenített részvényalapú kifizetéseket, beleértve 
olyan opciókat, amelyek még nem váltak 
megszolgálttá a jelentéstételi időszak végére, de 
a saját tőkében ez még nem volt érvényesítve. 
A legjobb gyakorlat szerint a részvényalapú 
kifizetésekre külön tartalékot kell képezni, vagy 
legalább az IFRS 2 szerinti ráfordítást a saját tőke 
változásai között külön sorban kell szerepeltetni.

Érdemes megjegyezni

Még a konkrét IFRS iránymutatás hiányában is 
azt diktálja a legjobb gyakorlat, hogy a saját 
részvények és a részvény alapú kifizetések 
elkülönült tartaléksoron kerüljenek bemutatásra.
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Bevezetés 
Az IAS 1 (2007) standard (A pénzügyi kimutatások 
prezentálása) értelmében a teljes IFRS szerinti 
pénzügyi beszámoló egyik eleme a számviteli politikák 
és egyéb magyarázatok bemutatása.

Az IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések 
változásai és hibák standard előírja a már 
kibocsátott, de még nem hatályos standardoknak 
és értelmezéseknek a felsorolását a pénzügyi 
beszámolóra gyakorolt várható hatásukkal együtt. 
A vállalkozások egyike sem tette közzé új standard 
vagy értelmezés alkalmazásának jövőben várható 
lényeges hatását, és egyik sem kívánta a standardokat 
a hatályba lépésnél korábban alkalmazni.

Főbb feltételezések és becslési 
bizonytalanságok
Az IAS 1 (2007) előírja a vezetés főbb feltételezésinek 
bemutatását a csoport számviteli politikájának 
alkalmazása során. A pénzügyi beszámolóban 
szereplő összegekre ezeknek a feltételezéseknek van 
a legnagyobb hatása.

Szintén ismertetni kell a becslési bizonytalanságok 
mérleg fordulónapján fennálló egyéb olyan lényeges 
forrásait, amelyek a következő pénzügyi év folyamán 
az eszközök és kötelezettségek nyilvántartási értékét 
érintő lényeges korrekció kockázatát hordozzák 
magukban.

A mintában szereplő összes vállalkozás közzétett 
némi információt a becslési bizonytalanságok és 
feltételezések lényeges forrásairól. A vállalkozások 
29%-a külön mutatta be a főbb feltételezéseket és 
a becslési bizonytalanságokat, amint ezt a lenti ábra is 
mutatja.

A főbb feltételezések és becslési bizonytalanságok 
bemutatása az adott társaságra jellemzően történik, 
így a befektetők számára többet árul el, mint az éves 
jelentésekben - szereplő „sablonok”.

Amint azt a 12. ábra is mutatja, a feltételezések 
bemutatása leginkább a céltartalékok és függő tételek 
esetében jellemző. 
 

8. Számviteli politika
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11. ábra: A vállalkozások mekkora hányada 
mutatja be a főbb feltételezéseket és becslési 
bizonytalanságokat? (%)
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12. ábra: Mivel kapcsolatban közöl a vállalkozás 
feltételezéseket? (Cégek száma)
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Árbevétel megjelenítése 
Az árbevétel megjelenítése kényes kérdésnek számít 
a szabályozók szemében, hiszen a cél az, hogy 
elegendő és megfelelő adatot tartalmazzon ahhoz, 
hogy a pénzügyi beszámolók felhasználói megértsék, 
hogy az egyes jelentős árbevétel-kategóriák milyen 
alapon kerültek bemutatásra. A kérdést a „SIX 
Exchange Regulation” szabályozás is kiemelt témaként 
kezelte 2010-ben.

Amint azt a lenti 13. ábra is mutatja, a legtöbb 
gazdálkodó (61%) árbevétel-bemutatási politikájának 
terjedelme 50 és 250 szó közé esett. Csupán 4 cég 
politikája volt rövidebb 50 szónál. Kérdéses, hogy 
ilyen rövid terjedelemben mennyire lehet megfelelő 
információt közölni erről a témáról. Hét társaság 
árbevétel-bemutatási politikája volt hosszabb, mint 
250 szó. Ahogy a lenti ábrán is látható, az eredmények 
nagyon hasonlóak a svájciakhoz.

Érdemes megjegyezni

A számviteli politikák, főbb feltételezések 
és becslési bizonytalanságok cégre szabott 
és specifikus bemutatása javítja a pénzügyi 
beszámoló transzparenciáját, relevanciáját és 
felhasználhatóságát.

A „sablonos” bemutatások kérdéseket vethetnek 
fel a szabályozók és befektetők részéről.
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13. ábra: Mekkora terjedelmű az árbevétel-elszámolási 
politika? (%)
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Az IFRS 8 alkalmazása
IFRS 8 Működési szegmensek
A standard hatálya a 2009. január 1-jén vagy azt 
követően kezdődő éves időszakokra vonatkozik. 
Olyan anyavállalattal rendelkező csoport konszolidált 
pénzügyi kimutatásaira (illetve egy gazdálkodó 
különálló vagy egyedi pénzügyi kimutatásaira) 
vonatkozik: 

 • amelynek a hitel- vagy tőkeinstrumentumaival 
nyilvános piacon kereskednek; vagy

 • amely annak érdekében nyújtja be a (konszolidált) 
pénzügyi kimutatásait egy értékpapír-felügyeletnek 
vagy más felügyeleti szervnek, hogy nyilvános 
piacon bármilyen osztályú instrumentumot 
kibocsáthasson.

Az IFRS 8 célja, hogy a „menedzsment szemén 
keresztül” mutassa be a céget olyan információt 
szolgáltatva, amelyet a „legfőbb működési döntéshozó 
(CODM)” is használ döntései során.
Egyes cégek megpróbálhatják elkerülni a belső 
információk közzétételét attól tartva, hogy az 
gazdasági szempontból bizalmas lehet.

6 cég nem mutatta be a működési szegmenseket.

Mit jelent a legfőbb működési döntéshozó 
fogalma?
A vezetői megközelítés a szervezet felépítésétől és 
a legfőbb működési döntéshozó által felhasznált belső 
működési jelentésektől függ, amelyek alapján a CODM 
(Chief Operating Decision Maker) dönt a források 
elosztásáról, és értékeli a működési szegmensek 
teljesítményét.

A gazdálkodó egység legfőbb működési döntéshozója 
gyakran a vezérigazgató vagy az ügyvezető igazgató, 
de lehetnek például igazgatók vagy más vezetői 
csoportok is.

A mintából 16 vállalkozás (57%) pontosan közölte, 
hogyan határozzák meg a legfőbb működési 
döntéshozó személyét, annak ellenére, hogy 
a standard ezt nem írja elő. A legtöbb cégnél (46%) 
az Igazgatóság a legfőbb működési döntéshozó, 
amint azt a lenti 14. ábra is szemlélteti. Három cégnél 
a vezetői testület a legfőbb működési döntéshozó.

 
A cégek 21%-a egy működési szegmenst határozott 
meg Magyarországon (0% Svájban) és 50%-a 
a vállalkozásoknak használt üzleti szegmenset (70% 
Svájban). Ez az eltérés a két ország közötti, főként 
a vállalkozások méretének különbségeiből fakadhat. 
Svájcban több multinacionális cég központja található 
illetve magasabb a tőzsdén jegyzett cégek aránya.
 

9. Működési szegmensek
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14. ábra: Ki a legfőbb működési döntéshozó? 
(Cégek száma)

15. ábra: Milyen szempont szerint történik 
a szegmensek felosztása? (%)
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Hány működési szegmens van? 
A beszámolókban jellemzően 1 és 6 között 
szerepelnek működési szegmensek, átlagosan 3. 
A vizsgált cégek közül 75% azonosított kettő vagy 
több szegmenst. 11 a vállalkozás teljesítményének 
bemutatása során 3-4 szegmenst szerepeltetett, amint 
azt a lenti 16. ábra is mutatja. 
 

Szegmenseredmények mérése 
Amint az a belső felhasználásra szánt információk 
jellegéből is adódik, nagyon nagy eltérések 
mutatkoznak a cégek között. A vizsgált mintában 
nincsen egységesen használt jelentéstételi formátum. 
A cégek közül 4% nem általános számviteli eljárások 
szerint megállapított (‘non-GAAP’) adatokat mutatott 
be, pl. szegmenseredmények, és 96% a nettó bevételt 
vagy működési eredményt használta fel arra.

Érdemes megjegyezni

A szegmensek bemutatása a legfőbb működési 
döntéshozó által használt belső jelentések 
alapján történik, így a pénzügyi beszámoló 
felhasználói pontosabb képet kapnak a cég 
működéséről. Éppen ezért nagyon lényeges 
a pénzügyi kimutatásokhoz az éves jelentés 
szöveges bemutatását kötni.

Így az eredmények következetesen elemezhetők
szöveges jelentésekben (pl. üzleti áttekintés) 
és pénzügyi kimutatásokban. A lényeg, hogy 
a pénzügyi beszámoló felhasználói az éves 
jelentés olvasásakor konzisztens képet kapjanak.
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16. ábra: Hány szegmenst azonosított a vállalkozás?
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19IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók



Bevezetés 
Az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard egyik általános 
célja, hogy olyan információk közzétételét írja 
elő, amelyek segítségével a pénzügyi kimutatások 
felhasználói elemezni tudják a goodwill nyilvántartási 
értékében a tárgyidőszak során bekövetkező 
változásokat. Az IAS 36 Eszközök értékvesztése 
standard szerint további adatokat is szerepeltetni kell 
a goodwill megtérülő értékéről és értékvesztéséről.

Az elmúlt két évben a gazdasági körülmények 
a legtöbb vállalat jövedelmezőségére hatással 
voltak, ezzel párhuzamosan pedig megnőtt az igény 
arra, hogy a goodwill értékvesztésének közzététele 
átláthatóbb legyen.

A goodwill felosztása 
A vizsgált vállalatok 64%-a, (28-ból 18) esetében 
tartalmazott a mérleg goodwillt (ugyanez az arány 
Svájcban 93% volt). Az ide tartozó cégek 56%-a 
a goodwillt pénztermelő egységei között felosztotta, 
és mindössze egy olyan cég volt, amely kis összegben 
az „egyéb” kategóriába sorolt goodwillt. Megfigyeltük, 
hogy 8 olyan cég volt, amely nem közölt ilyen 
jellegű adatokat, ami pedig az IFRS standardok 
értelmében kötelező lenne. A 17. ábra a pénztermelő 
egységek számának eloszlását szemlélteti. A legtöbb 
pénztermelő egység, amelyről egy cég adatot közölt, 
8 volt. 
 

A cégek átlagosan 3 pénztermelő egységről közöltek, 
információt (azokat a cégeket nem figyelembe véve, 
amelyek rendelkeztek ugyan goodwill-lel, mégsem 
közöltek adatokat a pénztermelő egységekről).

Goodwill - az értékvesztés vizsgálata 
Az IAS 36 standard előírásai között szerepel, hogy 
a gazdálkodóknak közölniük kell, milyen számítási 
alapot alkalmaznak a goodwillt nyilvántartó 
pénztermelő egységek realizálható értékének 
kimutatásakor. Egy eszköz vagy pénztermelő egység 
realizálható értéke az eszköz értékesítési költséggel 
csökkentett valós értéke és használati értéke közül 
a magasabb összeg. A cégeknek közölniük kell, hogy 
milyen módszert alkalmaztak a realizálható érték 
kiszámítására.

Az IAS 36 emellett egy érzékenységvizsgálathoz 
kapcsolódó közzétételi kötelezettséget is előír 
azokban az esetekben, amikor reális esély van arra, 
hogy a főbb számviteli becslések megváltoznak, és 
ennek következtében az egység nyilvántartási értéke 
meghaladná a realizálható értéket.

A goodwillel rendelkező 18 cég közül 11 (61%) 
közölt ilyen jellegű információt, míg ugyanez az érték 
Svájcban sokkal magasabb (75%). Az érzékenységi 
adatokat közlő cégek közül 3 vállalat nyilatkozott 
úgy, hogy a főbb számviteli becslések megváltozása 
következtében az egység nyilvántartási értéke nem 
haladná meg a realizálható értéket. 
 

10. Goodwill, immateriális javak
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17. ábra: Hány pénztermelő egységhez rendelt 
goodwillt a társaság? (Cégek száma)
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18. ábra: Tartalmaz az IAS 36 szerinti, érzékenység-
vizsgálattal kapcsolatos előírásokat (%)
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Immateriális javak 
A vizsgált vállalatok mindegyike szerepeltetett 
goodwilltől eltérő immateriális javakat a mérlegben. 
Az immateriális javak kategóriáinak száma 1 és 4 
között mozgott, az átlag pedig 3 volt.
 

Érdemes megjegyezni

Az értékvesztés kiszámítása és a kapcsolódó 
cash-flow előrejelzések a főbb számviteli 
megfontolások a napjaink csökkenő piacain.

A befektetések eszközértékének csökkenése 
nem csak a pénzintézetek számára probléma.  
A gazdasági recesszióban egyre több cég lesz 
kénytelen értékvesztést elszámolni a goodwill és 
számos más tárgyi eszköz és immateriális jószág 
kapcsán.

A cash-flow előrejelzések, a diszkontráták és 
a használati értékkel kapcsolatos számítások 
során alkalmazott aktuális eladási árak alapos 
vizsgálata kritikus szempont annak eldöntésében, 
hogy ezek a becslések – a piaci körülmények 
fényében – mennyire reálisak.

Ennek során többek között az alábbi tényezőket 
célszerű figyelembe venni:

 • a cash-flow előrejelzések és a becsült 
diszkontráták legyenek mentesek a torzítá-
soktól és az érintett eszközökhöz nem 
kapcsolódó tényezőktől;

 • a cash-flow előrejelzéseket és a becsült 
diszkontrátákat ne egyetlen (a legvalószínűbb) 
minimum vagy maximum érték, hanem 
a lehetséges kimenetelek egy tartománya 
jellemezze;

 • a cash-flow előrejelzések a vezetőség által 
jóváhagyott legfrissebb terv/előrejelzés 
alapján készüljenek, és legfeljebb ötéves 
időszakot öleljenek fel, kivéve, ha ennél 
hosszabb időtartam indokolt.
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19. ábra: Hány kategóriába sorolhatók a bemutatott 
immateriális javak? (Cégek száma)
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Pénzügyi kockázatkezeléssel kapcsolatos 
közzétételek
Az IFRS 7 olyan információk közzétételét is előírja 
a gazdálkodók számára, amelyek segítségével 
a pénzügyi kimutatások felhasználói megállapíthatják, 
hogy a pénzügyi helyzetet mennyiben befolyásolják 
a pénzügyi instrumentumok, illetve felmérhetik 
a pénzügyi instrumentumokkal összefüggő kockázatok 
jellegét és nagyságát.

Az IFRS 7 standard nem írja elő a gazdálkodók 
számára, hogy a szükséges adatokat a kiegészítő 
melléklet egyazon pontjában közöljék. Ennek 
következtében gyakori, hogy ezek a közzétételek 
a kiegészítő melléklet különböző pontjaiban 
is megjelennek. Azt, hogy az IFRS 7 standard 
előírásaihoz kapcsolódó közzétételek hány oldalt 
tesznek ki a kiegészítő mellékleten belül, a 20. ábra 
szemlélteti. 
 

Ezek a közzétételek átlagosan 8 oldal terjedelműek 
voltak (Svájchoz hasonlóan), noha a szórás 
meglehetősen különböző. Az egyes cégeket tekintve 
ugyanis az oldalszám 1 és 15 között mozgott 
Magyarországon. Egyértelmű összefüggés mutatható 
ki a cégek mérete és a közzétételeik hossza között.

Valós értékkel kapcsolatos közzétételek 
A 2008-as gazdasági válság hatására megváltoztak 
a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos 
közzétételek szabályai. 

A jelenlegi szabályozás alapján a valós értéken történő 
értékelésnek három szinten kell megvalósulnia:

1. szint: Azonos eszközök, illetve kötelezettségek aktív 
piacain jegyzett (korrigálatlan) árak.

2. szint: Az eszközökhöz, illetve kötelezettségekhez 
kapcsolódó kézzelfogható inputok – az 1. szintű valós 
értékeknél alkalmazott jegyzett árakat figyelmen kívül 
hagyva –, akár közvetlenek (az árak), akár közvetettek 
(az árakból származtatott értékek). 

3. szint: Az egyes eszközök, illetve kötelezettségek 
értékelésekor felhasznált nem megfigyelhető piaci 
adatokon alapuló inputok (nem megfigyelhető 
inputok).

A cégek nagy része táblázatos formában közölte 
az ehhez kapcsolódó adatokat (az új szabályozással 
összhangban), míg más vállalatok szövegesen, 
kiváltképp akkor, ha a valós értékelésnek az adott 
cég által alkalmazott szintjei korlátozottak voltak 
(pl. csak 1. és 3. szintű értékelések). A vizsgált cégek 
36%-a nem közölt adatokat a valós értéken történő 
értékelésről. Feltételezzük, hogy ezek a társaságok 
nem rendelkeztek olyan pénzügyi instrumentumokkal, 
amelyek a mérlegben valós értéken lettek volna 
nyilvántartva.
 

11. Pénzügyi instrumentumok
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20. ábra: A kiegészítő mellékleten belül mekkora 
terjedelmű szakasz foglalkozott a pénzügyi eszközökkel?  
(%)

Svájc

Magyarország
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21. ábra: Milyen formában történik a valós értéken 
történő értékelés rendszerének bemutatása? (%)

36%36%

28%

Szöveges formátum

Nincs közölve

Táblázatos formátum

Oldalak száma
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A pénzügyi instrumentumok jellemzői és 
kockázatai 
Az IFRS 7 megköveteli a vállalatoktól az információ 
biztosítását annak érdekében, hogy a beszámolók 
használói felmérhessék a pénzügyi instrumentumok 
jellemzőit és kockázatait. Ezek a kockázatok 
jellemzően hitelezési-, likviditási és piaci kockázatok.

A likviditási kockázat meghatározására az IFRS 7 a nem 
származékos pénzügyi kötelezettségek esetében 
lejárattal kapcsolatos elemzést tesz kötelezővé, mely 
meghatározza a szerződésesen még lejárat előtt 
álló ügyleteket, illetve bemutatja, hogy az adott 
vállalkozásnál hogyan zajlik a likviditásmenedzsment.

A piaci kockázat itt annak a kockázata, hogy egy 
pénzügyi instrumentum jövőbeli cash-flow-jának valós 
értéke a piaci árak változása miatt ingadozhat. A piaci 
kockázat háromféle lehet: deviza-, kamat- és más 
árkockázat.

Minden típusú piaci kockázat esetében, amelynek az 
adott vállalkozás ki van téve, érzékenységvizsgálat 
szükséges, mely megmutatja, hogyan változott 
volna a nyereség vagy veszteség, illetve a saját tőke 
a megfelelő kockázati változó indokolt változásai 
mellett a beszámolási időszak végén.

Az érzékenységvizsgálat alternatívájaként 
a megjelenítés történhet a kockáztatott érték (VaR) 
elemzésével is, mely megmutatja a kockázati változók 
közötti összefüggéseket.

A 28 vizsgált vállalat közül 17 (azaz 52%) alkalmazta 
az érzékenységvizsgálatot. 
 
Előretekintés 
Az IAS 39 jelenleg az IASB 3-fázisú felülvizsgálatának 
tárgya.

2011 augusztusában az IASB bejelentette, hogy 
a kitűzött 2013. január 1-jei kötelező hatálybalépést 
2015. január 1-jére halasztják.

1. ütem: Besorolás és értékelés – a pénzügyi 
eszközök és kötelezettségek besorolási és értékelési 
követelményeivel foglalkozik. A végleges standardot 
2010. októberében adták ki.

2. ütem: Értékvesztés módszer – a pénzügyi eszközök 
értékvesztését tárgyalja; a nyilvános tervezetet és 
a kiegészítő információt 2011 januárjában adták ki, és 
a standard felülvizsgálata folyamatban van.

3. ütem: Fedezeti ügyletek elszámolása – a nyilvános 
tervezetet 2010 decemberében adták ki, nagyon 
pozitív visszajelzések érkeztek, legalábbis ami 
a fedezeti ügyletek elszámolásának könnyítését és 
a kockázatkezelés hangsúlyozását illeti. Ez komoly 
lehetőségeket jelenthet a cégek számára, különösen 
az árucikkekkel kapcsolatos fedezeti ügyletek terén.
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22. ábra: Hogy történik a piaci kockázatnak való 
kitettség bemutatása? (%)

Magyarország Svájc

32
78

22

30

18

VAR vizsgálat

Érzékenység vizsgálat

Nincs közölve
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Céltartalékok: elszámolás és megjelenítés 
A jelenlegi gazdasági környezet szükségessé teszi 
a vállalatok pénzügyi helyzetének, különösen 
a kintlévőségek alaposabb vizsgálatát. Ezek alapvető 
információkat nyújtanak a beszámolók használóinak 
a vállalatok pénzügyi helyzetének megértésére.

A szóban forgó cégek 14%-a jelenítette meg az év 
végi céltartalékokkal kapcsolatos jövőbeli eseményekre 
vonatkozó főbb feltételezéseit (szemben a svájci 
eredményekkel), ahogy ezt a 23. ábra is mutatja. 
Az IAS 37 ezen információ megjelenítését csak olyan 
esetekben követeli meg, ahol „szükséges a megfelelő 
információ biztosítása”. 

Felmérésünk rávilágít arra, hogy a pénzügyi válság 
miatt a vállalatok hajlandósága alacsonyabb az 
információk minél transzparensebb közzétételére.

12. Céltartalékok
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23. ábra: Közölt-e a cég főbb feltételezéseket a jövőbeli 
eseményekkel kapcsolatban? (%)

Magyarország Svájc
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Leányvállalatok 

 
Az IAS 27 – Konszolidált és nem-konszolidált pénzügyi 
kimutatások standard megköveteli, hogy az anya- és 
leányvállalat kapcsolatának jellege a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokban megjelenjen, amennyiben 
az anyavállalat a szavazati jogok felét vagy annál 
kevesebbet birtokol közvetlenül vagy közvetetten más 
leányvállalatokon keresztül. Amint azt a fenti 26. ábra 
is mutatja, a vállalatok 11%-a nem jelenítette meg ezt 
a viszonyt.

Vegyes vállalkozásokban lévő érdekeltségek 

IAS 31 – A közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek 
standard megengedi, hogy a cégek az arányos 
konszolidáció vagy a saját tőke módszer között 
válasszanak. Az időszak végén 25 cégnek volt közös 
vállalkozásokban lévő érdekeltsége. Amint azt a fenti 
27. ábra is mutatja, e vállalatok 29%-a számolta el 
közös vállalkozásokban lévő érdekeltségeit a saját tőke 
módszer alkalmazásával, melynek során a befektetések 
kezdeti megjelenítése bekerülési értéken történik, 
majd később a befektetőnek a nettó eszközökben lévő 
részesedése alapján kiigazításra kerül. 

Előretekintés
2011 májusában az IASB kiadta a konszolidációra, 
közös vállalkozásokra, befektetésekre és a kapcsolódó 
közzétételekre vonatkozó öt standardból álló 
csomagot. E standardok 2013. január 1-jén lépnek 
hatályba, azonban meghatározott feltételek között 
már korábban is alkalmazhatók.

Két kiemelt változásról röviden:

IFRS 10 Konszolidált beszámolók: a cél, hogy  
egységes alapot teremtsen valamennyi gazdálkodó 
konszolidációjára. A befektetés természetétől 
függetlenül ez az alap az ellenőrzés. A kizárólag 
a projekttársaságok esetében alkalmazható 
kockázatok és előnyök módszer megszűnt. Az 
ellenőrzés definíciójának három eleme: A befektetés 
tárgyát képező gazdálkodó irányítása, befektetésből 
származó változó hozamokból eredő kitettségek és 
ahhoz kapcsolódó jogok, valamint a befektetés tárgyát 
képező gazdálkodó feletti ellenőrzés használatának 
képessége,a befektetőt illető hozamok befolyásolása 
céljából .

IFRS 11 Közös vállalatok: Az új standard a közös 
megállapodásokat közös tevékenységekre és közös 
vállalatokra osztja. A standard továbbá kiköti a saját 
tőke módszer alkalmazását a közös vállalatokban lévő 
érdekeltségek könyvelésében, ezáltal megszünteti az 
arányos konszolidációs módszert. 

13. Leányvállalatok, vegyesvállalatok
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24. ábra: Abban az esetben, ha az anyavállalat nem 
rendelkezik a szavazati jogok legalább felével, az 
anyavállalat és a leányvállalat közötti kapcsolat jellege 
bemutatásra került-e? (%)

28%61%

11%
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25. ábra: A vegyesvállalatokban birtokolt érdekeltségek 
elszámolása a saját tőke módszer vagy az arányos 
konszolidáció módszerének alkalmazásával történt-e? 
(%)

29%

14%

57%

Arányos konszolidáció

Nincs közölve

Saját tőke
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Mit számít most az „Ötös csomag”?

Az „Ötös csomag” a pénzügyi válságra adott IASB 
válaszok egy lényeges része. Valójában félő volt, 
hogy a hatályos konszolidációs és közzétételi 
standardok nem ragadták meg megfelelőképpen 
azokat a kockázatokat, melyeknek bizonyos 
cégek befektetői ki voltak téve. Több vagy 
kevesebb konszolidációt hoz vajon a jövő? Ebben 
a szakaszban nehéz megjósolni, azonban bizonyos 
iparágakat, mint pl. a vagyonkezelést, minden 
bizonnyal érintik az új követelmények.

Az arányos konszolidációs módszer eltörlése ezen 
túl nem lesz népszerű az ingatlan és kitermelő 
ágazatokban, melyek igen gyakran kötnek közös 
megállapodásokat (joint arrangements), és melyek 
előszeretettel alkalmazzák az arányos konszolidációt. 
Az arányos konszolidációról a saját tőke módszerre 
történő áttérés a cégek kimutatásainak minden 
tételét érinteni fogja, különösen a csökkenő 
bevétel-, bruttó eszköz- és forrástételeket. Az 
érintett a vállalatoknak át kell gondolniuk például 
a meglévő hitel- és juttatási konstrukcióikat.
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1. számú melléklet:
A felmérésbe bevont cégek listája

Cég Iparág

Állami Nyomda Nyrt. Nyomdaipar

CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. Bank

Danubius Hotels Nyrt. Turizmus

EDF Démász Zrt. Energiaszolgáltatás

EGIS Nyrt. Gyógyszeripar

ELMŰ Nyrt. Energiaszolgáltatás

ÉMÁSZ Nyrt. Energiaszolgáltatás

EST MEDIA Nyrt. Média

E-Star Alternatív Nyrt. Energiaszolgáltatás

FHB Nyrt. Bank

Graphisoft Park SE Technológia

Hungaropharma Zrt. Gyógyszeripar

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bank

Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatás

Magyar Telekom Nyrt. Telekom

MKB Bank Zrt. Bank

MOL Nyrt. Olaj és gáz

OTP Bank Nyrt. Bank

PannErgy Nyrt. Energiahasznosítás és előállítás

Philips Kft. Technológia

RÁBA Nyrt. Autóipar

RAIFFEISEN BANK Zrt. Bank

Richter Gedeon Nyrt. Gyógyszeripar 

Synergon Nyrt. Technológia

TVK Nyrt. Vegyipar

Unicredit Bank Hungary Zrt. Bank

Waberer’s Holding Zrt. Fuvarozás

Zwack Unicum Nyrt. Élelmiszeripar 

27IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók



2. számú melléklet:
További IFRS anyagok

iGAAP 2012 – Útmutató az IFRS szerinti beszámolókészítéshez
A Deloitte megjelentette az útmutató ötödik kiadását az IFRS szerint készítő cégek számára. 
Az aktualizálásra nem csupán az új és megváltozott követelmények miatt került sor, hanem az 
IFRS kérdésekkel kapcsolatos széleskörű gyakorlati tapasztalat, valamint több szemléletes példa 
ismertetése céljából is.

A Deloitte iGAAP kiadványok megrendelhetőek a Lexis-Nexis honlapjáról: 
http://www.lexisnexis.co.uk/deloitte/

IFRS zsebkönyv 2011
Megjelent az IFRS-ről szóló népszerű kiadványunk, az IFRS zsebkönyv 2011 ötödik kiadását.  
Ez a 134 oldalas útmutató az alábbi témákat ismerteti:

 • Az IASB szervezete – felépítése, tagjai, eljárások, elérhetőségek és kronológia.

 • Az IFRS-ek használata világszerte, aktualizálva Európa, USA, Kanada és más amerikai,  
ázsiai és csendes-óceáni országok gyakorlatával.

 • Aktuális közlemények – a már hatályosak, és a hamarosan elfogadásra kerülők.

 • Az aktuális Standardok és a kapcsolódó Értelmezések ismertetése, illetve 
a „Conceptual Framework for Financial Reporting” és az Előszó az IFRS-ekhez.

 • IASB napirendi projektek és aktuális kutatási témák.

 • IFRS Értelmező Bizottság aktuális napirendi témái.

 • További hasznos IASB-vel kapcsolatos információk. 

Nyomtatott kiadványunkért keresse helyi Deloitte kapcsolattartóját.
 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 2011
IFRS szerinti minta pénzügyi kimutatások
Az International GAAP Holdings Limited minta pénzügyi kimutatásaival az a célunk, hogy szemlél-
tessük a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) bemutatásra és közzétételre 
vonatkozó követelményeit. Ezek a kimutatások olyan további információkat is tartalmaznak, 
amelyek a legjobb gyakorlatnak tekinthetők, különösen ott, ahol ezek az információk valamely 
konkrét Standardhoz kapcsolódó szemléltető példákban szerepelnek.

A nyomtatott kiadványunkért keresse helyi Deloitte kapcsolattartóját.

28

http://www.lexisnexis.co.uk/deloitte/


IFRS e-tanfolyamok 
A Deloitte www.iasplus.com weboldala ingyenesen 
elérhető, és teljes körű információt tartalmaz 
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról 
általában, és konkrétan az IASB tevékenységeiről.

Gyakorlatilag valamennyi IAS-hoz és 
IFRS-hez rendelkezésre állnak oktatási 
modulok. Ezeket rendszeresen frissítjük.

Az oldalon regisztráló felhasználók korlátlanul 
felhasználhatják és terjeszthetik az e-tanfolyam 
modulokat, feltéve, hogy azokat nem módosítják, és 
tiszteletben tartják a Deloitte hozzájuk fűződő szerzői 
jogait.

A letöltéshez látogasson el a www.iasplus.com 
címre, és a főoldalon kattintson a villanykörte ikonra.

Iratkozzon fel Középpontban az IFRS c. 
hírleveleinkre
A Deloitte által megjelentetett IFRS hírlevél részletesen 
tárgyalja az IFRS standardokkal kapcsolatos fontosabb 
közleményeket, javaslatokat és az egyéb jelentős 
eseményeket.

Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni 
a hírlevelekről és a letöltési útvonalakról, kérjük, 
iratkozzon fel a szolgáltatásra az IAS Plus honlapon: 
www.iasplus.com/subscribe.htm

IFRS hírlevelünk magyar nyelvű kiadását is 
megtalálja honlapunkon, a  
www.deloitte.com/hu/ifrs-hirlevelek címen.
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IFRS szakértőink

Amennyiben kiadványunkkal, vagy általában az IFRS-sel kapcso-
latban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak 
rendelkezésére.

Horváth Tamás
Partner, IFRS vezető 
thorvath@deloitteCE.com 
(06 1) 428 6852

Molnár Gábor
Igazgató, Számviteli tanácsadás
gmolnar@deloitteCE.com
(06 1) 428 6450
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A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben 
általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében.

A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. 
Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket 
befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.

A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink aktuális helyzetét tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte 
Magyarország cégei által tett jognyilatkozatként és társaságaink nem vállalnak felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, 
illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, 
vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum 
és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre 
jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak 
hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának 
részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol. 

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési, pénzügyi tanácsadási és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő 
ügyvédi irodánk, az Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 
országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelemével és minõségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek 
az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 182 000 szakértője egytõl egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon. 
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