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HÍRLEVÉL 

 
 

a 2016-os üzleti évtől alkalmazandó jelentős 
számviteli törvényi változásokról 

 
Az Európai Unió 2013/34/EU irányelvével 
összhangban változik a számvitelről szóló törvény. 
Az új szabályokat először a 2016-os üzleti évre kell 
alkalmazni. Ezzel összhangban további törvények, 
kormányrendelet módosítására van még szükség az 
év végéig. 
 
Tulajdonosi részesedéshez kapcsolódó 
fogalmak változásai 
 
Új fogalomként jelenik meg a jelentős tulajdoni 
részesedés, amely a más vállalkozó tőkéjében 20 
százalékot meghaladó jogot jelent. 
 
2016-tól a társult vállalkozás nem számít a 
számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak. 
 
Egyszerűsített éves beszámoló és konszolidált 
éves beszámoló értékhatára 
 
2016-tól az a vállalkozó készíthet egyszerűsített 
éves beszámolót, aki az üzleti évet megelőző két 
évben a következő három mutatószámból kettőt 
nem lép túl: 1.200 millió forintos mérlegfőösszeg, 
2.400 millió forintos nettó árbevétel, 50 fő átlagos 
foglalkoztatott az üzleti évben. 
Az egyszerűsített beszámoló készítését egyéb okból 
tiltó szabályok továbbra is érvényben maradtak. 
 
Ezek alapján nem készíthet egyszerűsített 
beszámolót a nyilvánosan működő 
részvénytársaság, az anyavállalat, a 
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, és az a 
gazdálkodó, amelynek a kibocsátott értékpapírjait 
tőzsdei kereskedésre engedélyezték vagy 
kérelmezték már az engedélyét. 
 
 
Tovább nő a konszolidált beszámoló készítésére 
vonatkozó értékhatár. Annak az anyavállalatnak 
nem kell az üzleti évről konszolidált beszámolót 
készítenie, aki az üzleti évet megelőző két évben a 
következő három mutatószámból kettőt nem lép túl: 
6 milliárd forintos mérlegfőösszeg, 12 milliárd 
forintos nettó árbevétel, 250 fő átlagos 
foglalkoztatott az üzleti évben. 
 
 

 
 

NEWSLETTER 
 
 
about significant changes of Act on accounting 
effective from business year 2016 
 
The Act on accounting is going to change according 
to the 2013/34/EU directive of the European Union. 
For the first time the new regulations will have to put 
into force in business year 2016. Accordingly further 
modification of acts and governmental regulations 
are needed by the end of this year. 
 
Changing of conceptions relating to partnership 
share  
 
The significant partnership share is coming up as a 
new conception, which means over 20% sharing 
from the capital of other entrepreneur. 
 
According to the Act on accounting, associate does 
not count as a related company from 2016. 
 
The limit of value of the simplified annual report 
and the consolidated accounts 
 
That entrepreneur is allowed to compile simplified 
annual report from 2016 who did not exceed any of 
the 2 index number from the 3 of them for 2 year 
before the business year: Balance sheet total 1.200 
million HUF, the net turnover: 2.400 million HUF, 50 
capita average employee in business year. 
Prohibition rules of making simplified annual report 
for some other reason will stay in force. 
 
Based on the above mentioned, the Public Limited 
Companies by Shares, the parent company, the 
public-interest entities and the entrepreneur which 
securities of them have licensed or the license has 
already been claimed for stock exchange trading are 
not allowed to compile simplified annual report. 
 
 
 
The limit of value referring to the consolidated 
accounts increases again. That parent company 
does not need to compile consolidated accounts to 
the business year who did not exceed any of the 2 
index number from the 3 of them for 2 year before 
the business year: Balance sheet total 6 milliard 
HUF, the net turnover: 12 milliard HUF, 250 capita 
average employee in business year. 
 
 



  

Osztalék elszámolása 
 
Az osztalékot abban az üzleti évben kell elszámolni, 
amikor a kifizetéséről szóló döntés megszületik.  
Ennek a módosításnak a következtében 2016-tól 
nem kell osztalék előtti és utáni beszámolót és 
könyvvizsgálói jelentést készíteni. 
Osztalékként az adózott eredménnyel kiegészített 
eredménytartalékból, olyan összeg fizethető ki, hogy 
a lekötött tartalékkal és pozitív értékelési tartalékkal 
csökkentett saját tőke összege a kifizetés után nem 
csökkenhet a jegyzett tőke összege alá. 
 
Üzleti vagy cégérték kimutatása 
 
A továbbiakban nem lehet üzleti vagy cégértéket 
kimutatni, ha valaki a megvásárolt társaságban 
minősített többséget (legalább 75 százalékot) 
szerez. A teljes vételárat a részesedés bekerülési 
értékeként kell kimutatni.  
A korábban már így állományba vett üzleti vagy 
cégértéket 2015. december 31-i könyv szerinti 
értéken a kapcsolódó részesedésre át kell vezetni a 
2016-os év nyitása során. 
Üzleti vagy cégérték, legyen az pozitív vagy negatív, 
csak akkor mutatható ki, ha a megvásárolt 
társaságért, telephelyért, üzlethálózatért fizetett 
ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, mint a 
tételesen állományba vett, kötelezettségekkel 
csökkentett értéke. 
Az ilyen módon képzett üzleti vagy cégértéknek 
legalább 5 év, legfeljebb 10 év alatt kell a teljes 
értékcsökkenését elszámolni. 
Terven felüli értékcsökkenés továbbra is 
elszámolható, de 2016-tól nem írható vissza abban 
az esetben sem, ha az elszámolásra okot adó 
körülmény időközben megszűnt. 
 
Mérleg formája 
 
A jelentős tulajdoni részesedés, mint fogalom 
megjelenésével összhangban, a mérlegben is 
megjelentek ezek az új mérlegtételek a befektetett 
eszközök, követelések, értékpapírok és 
kötelezettségek mérlegcsoportokban. 
Az osztalékfizetés szabályának változása miatt 
megszűnik a mérleg szerinti eredmény sor, helyette 
adózott eredmény sor szerepel a saját tőke elemei 
között. 
 
 
Eredménykimutatás formája 
 
Megszűnnek a rendkívüli tételek az 
eredménykimutatásban. A korábban itt szereplő 
tételeket a törvény az egyéb bevételek és 
ráfordítások és a pénzügyi műveletek bevételei és 
ráfordításai közé sorolta be. 
 
 

Clearing of the dividend 
 
The dividend has to be cleared in that business year 
when the decision is being made from the approval. 
Consequently of this modification neither needs to 
compile report before and after the dividend nor the 
auditor’s report. 
Dividend can be paid from profit after tax completed 
by retained earnings but after payment the amount 
of own equity reduced by fixed reserve and positive 
revaluation reserve cannot be under the amount of 
share capital. 
 
Detection of a goodwill 
 
It is not allowed to detect goodwill anymore if 
somebody obtain qualified majority in the purchased 
company (at least 75%). The whole purchased price 
has to be detected as a sharing of the historical cost.   
 
The previously registered goodwill has to be carried 
over to the book value of the related sharing on 
31.12.2015 during the opening of 2016. 
 
Goodwill can only be demonstrable even plus or 
minus if the paid remuneration of the   purchased 
company, business premise, chain of business is 
higher or lower than the liability decreased listed 
value. 
 
Depreciation has to be calculated between 5-10 
years for the goodwill. 
 
Extraordinary depreciation can be calculated 
furthermore but it cannot be reversed even if the 
circumstances for the clearing have been terminated 
from 2016 
 
Balance Sheet form 
 
According to the conformity of significant partnership 
share as an idea these new parts of the balance 
sheet the fixed assets, receivables, securities and 
liabilities have been appeared in the sections of the 
balance sheet. 
Because of the changes of the dividend clearing’ 
rules therefore the retained profit of the year has 
been terminated and the profit after taxes appearing 
among the equity instead.  
 
 
The form of the income statement 
 
The extraordinary items will be terminated in the 
income statement. The law has been rated the items 
which has been taken place previously from here to 
the other income and expenses and the income from 
financial transactions and expenses on financial 
transactions. 
 



  

 
A pénzügyi műveletek közé kerültek azok a tételek, 
amelyek részesedéshez vagy értékpapírhoz 
kapcsolódnak, valamint a jogutódlás nélkül vagy 
jogutóddal történő megszűnéshez tartoznak.  
A többi rendkívüli tétel az egyéb bevételek közé 
került, többek között a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás átadása, ellentételezés nélküli 
tartozásátvállalás, követelés elengedés, fejlesztési 
célú támogatás, térítés nélküli eszközátadás-átvétel. 
 
 
Az osztalékfizetés módosításával összhangban 
változott az eredménykimutatás vége is. 2016-tól az 
eredménykimutatás utolsó sora az adózott 
eredmény lesz.  
 
Az eredménykimutatás „B” változata nem 
alkalmazható 2016-tól. 
 
 
Kiegészítő melléklet tartalma 
 
A kiegészítő mellékletben bemutatandó adatok köre 
bővül éves beszámoló és konszolidált éves 
beszámoló készítése esetén a következő elemekkel: 

- a munkavállalók bérjárulékait is be kell 
mutatni állománycsoportonként 

- jogcímenként részletezni kell az igénybe vett 
szolgáltatások jelentős tételeit 

- a kivételes nagyságú vagy előfordulású 
bevételek, ráfordítások és költségek 
összegét és azok jellegét be kell mutatni, a 
számviteli politikában meghatározottak 
szerint 
 

 
Az egyszerűsített éves beszámoló soraiból a 
jelentős tételeknek a tartalmát be kell mutatni a 
kiegészítő mellékletben. 
 
A módosított számviteli törvény tételesen felsorolja, 
az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 
mellékletének tartalmát. 
 
A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és 
eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, 
magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, 
ahogyan a tételek a mérlegben és az 
eredménykimutatásban szerepelnek. 
 
Üzleti jelentés könyvvizsgálata 
 
A könyvvizsgálónak ellenőriznie kell és a 
jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy az üzleti 
jelentés összhangban van a beszámolóval, a 
számviteli törvénnyel és más jogszabályokkal. Ha 
tudomására jutott lényeges hiba, akkor a 
jelentésben utalnia kell rá, és bemutatni a hibás 
közlés jellegét. 

 
Those items have been transferred to the financial 
transactions which belong to share or securities 
furthermore the items belong to the succession or 
without succession of termination. 
The other extraordinary items have been transferred 
to the other income among others the non-cash 
contribution transfer, remission of debts without 
compensation, abandonment of debt, official 
development assistance, transfer and setting up of 
assets free of charge. 
 
According to the modification of the dividend 
clearing the last item of the profit and loss statement 
has been changed as well.  
The last item will be the profit after taxes from 2016. 
 
The version of the income statement „B” will not be 
usable from 2016. 
 
 
The content of the supplementary notes 
 
The scope of the data in the supplementary notes  
will be extended with the following items in case of  
the compilation of the annual report and 
consolidated report 

- contribution on wages and salaries of 
employees have to be detected in groups 

- significant items of the services used have 
to be detailed 

- according to the accounting policy it has to 
detect the significant sized or occurrence 
amount and type of  income, expenses and 
costs  

 
 
The content of the significant items from the 
simplified annual report have to be detected in the 
supplementary notes. 
 
The modified Act on Accounting gives detailed list of 
the content of the supplementary notes of simplified 
annual report. 
 
Data and explanation connecting to the balance 
sheet and income statement figure in the 
supplementary notes have to be detected in same 
order as the items in the balance sheet and income 
statement. 
 
Audit of the business report 
 
The auditor has to supervise and declare in the 
auditor’s report that the business report is 
harmonized with the annual report, Act on 
Accounting and other law. If default has been 
detected the auditor has to refer it in the auditor’s 
report and has to detect the aspect of the defaulted 
statement. 



  

 
 
Összehasonlíthatóság 2016-ban 
 
A 2016-os beszámolóban a tárgyévi adatok 
összehasonlíthatóságát az előző évi adatokkal úgy 
kell biztosítani, hogy az előző évi adatokat az új 
mérleg és eredménykimutatás séma szerint kell 
átrendezni. 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

 
 
Comparability in 2016 
 
The comparability of the business year 2016 with the 
previous year has to be provided in the annual 
report according to the data of the previous year 
have to be rearranged to the new scheme of the 
balance sheet and income statement. 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence.  
 
E-mail: info@itag-audit.hu 
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 

 

http://www.itag-audit.hu/
http://www.itag-audit.hu/

