FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Számviteli változások 2019
2019. évtől számos pontosítás és a
napi tevékenységből következő, azt
elősegítő módosítás került a
számvitelről szóló jogszabályba,
melyeket
az
érintett
gazdálkodóknak
a
számviteli
politikájukon is szükséges lehet
átvezetni.

Kis Gábor

„2019. évtől számos
pontosítás és a napi
tevékenységből
következő, azt
elősegítő módosítás
került a
számvitelről szóló
jogszabályba,
melyeket az érintett
gazdálkodóknak a
számviteli
politikájukon is
szükséges lehet
átvezetni.”

Az
utófinanszírozással
történő
támogatások esetében a módosítás
lehetőséget biztosít a költségek,
ráfordítások ellentételezésére kapott
támogatások
valószínűsíthetően
várható összegének elhatárolására.
A
követelések
értékesítésében
érintett vállalkozók esetében is
tartogat pontosításokat a számviteli
törvény. A forgóeszközök között
kimutatott
vásárolt
követelések
esetében az értékesítés eredményét a
pénzügyi műveletek egyéb bevételei,
illetve a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai között kell kimutatni. A
befektetett pénzügyi eszközöknél a
kimutatott
értékesített
(engedményezett) követelés eladási
ára (az engedményes által elismert
értéke) és a könyv szerinti értéke
közötti nyereségjellegű különbözetet
a pénzügyi műveletek bevételei
között, azon belül befektetett
pénzügyi
eszközökből
(értékpapírokból,
kölcsönökből)
származó
bevételként,
árfolyamnyereségként
kell
elszámolni, míg a veszteségjellegű
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különbözetet a befektetett pénzügyi
eszközökből
(értékpapírokból,
kölcsönökből)
származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek
között kell számba venni.
Üzletág értékesítés során az ügylet
eredményének
elszámolása
a
„nettósítás” felé mozdult el, mellyel
egyidejűleg a jövőben a kiegészítő
mellékletben kell bemutatni az
értékesítés miatt kivezetett eszközök
és az átvállalt kötelezettségek –
ideértve a céltartalékokat és az időbeli
elhatárolásokat is – könyv szerinti
értékét,
mérlegtételek
szerinti
megbontásban.
Átalakulást tervező gazdálkodók
számára fontos változás, hogy ha a
társaság vételára jelentős üzleti vagy
cégértéket tartalmaz, akkor– későbbi
beolvadás vagy összeolvadás esetén –
lehetőség nyílik az üzleti vagy
cégérték kimutatására, abban az
esetben, ha a goodwill a jövőben
várhatóan
megtérül,
illetve
a
beolvadó
társaság
él
a
vagyonértékelés lehetőségével.
A cash flow-kimutatásra vonatkozó
változás elsősorban a normál éves
beszámolót készítő vállalkozások
érinti. A módosítás értelmében a
hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és
elhelyezett bankbetétek, valamint
ezek törlesztése, megszüntetése,
beváltása – a finanszírozási cash flow
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helyett a befektetési cash flow részeként kerül
kimutatásra a jövőben.

melynek elkészítéséért a szervezet vezetője a
felelős.

A fenti előírások széles gazdálkodói kört
érinthetnek, és a törvénymódosításokat a
változások hatályba lépését követő 90 napon
belül köteles a vállalkozás a számviteli
politikáján keresztülvezetni. A számviteli
szabályzatokat mindig az adott szervezet
sajátosságait figyelembe véve kell kialakítani,

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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