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A számviteli törvény tervezett változásai – Hírlevelünkben a beterjesztett adótörvény
változásokon túlmenően két említésre méltó tervezett számviteli törvény változást
szeretnénk kiemelni.
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A számviteli törvény tervezett változásai
A beterjesztett adótörvény változásokon túlmenően két említésre méltó tervezett számviteli törvény
változást szeretnénk kiemelni.
Támogatások bevétel elszámolása
Az összemérés elvének érvényesülésére való hivatkozással változna a pályázatok keretében megszerzett támogatások bevétel elszámolása. A korábbi gyakorlat szerint függetlenül a támogatással
érintett költségek tényleges felmerülésétől a költségek ellentételezésre kapott támogatások egyéb
bevételek közötti megjelentetésének lehetősége a támogatás mérlegkészítés időpontjáig történő
pénzügyi rendeződéséhez volt kötve. A javasolt változás értelmében már akkor is lehetőség van a
bevételek üzleti évben történő elszámolására, ha a támogatással az elszámolás a mérlegkészítés
időpontjáig megtörténik. Ennek következtében a költségek és a költségek ellentételezésre kapott
támogatásból származó egyéb bevételek egy időszakban kerülhetnek kimutatásra, amely az összemérés elvének érvényesülését biztosítja, azaz a költségek és bevételek egyazon időszakban jelennek
meg nem torzítva ezzel egyik év eredményességét sem. A módosítás következtében valósabb képet
biztosító gyakorlat már 2016-tól alkalmazható lenne.
Nem pénzügyi kimutatások a sokszínűséggel kapcsolatos politikákról
EU-s irányelvek átültetésének eredményeként bizonyos nagyságrend feletti, közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodók üzleti jelentése 2017-től tartalmazni fog egy nem pénzügyi kimutatást is.
Üzleti jelentésében a környezetvédelmi, a szociális és foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok
tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a megvesztegetésre vonatkozó információkat
tartalmazó nem pénzügyi kimutatást kell közzétennie annak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő vállalkozásnak, amelynél
a) az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő
három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta az alábbi határértéket:
» a mérlegfőösszeg a 6 000 millió forintot,
» az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
» az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, és
b) az adott üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt.
A kiegészítő információk a vállalkozás fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei
hatásának jobb megértését szolgálják.
A nem pénzügyi kimutatásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
» a vállalkozás üzleti modelljének rövid leírása;
» a vállalkozásnak a környezetvédelemmel, a szociális és foglalkoztatási kérdésekkel, az emberi
jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni küzdelemmel és a megvesztegetéssel kapcsolatban
követett politikáinak leírása,
» az ezekkel kapcsolatos politikák eredményei;
» az ezekkel kapcsolatos lényeges kockázatok ismertetése, amelyek hátrányos hatásokkal járhatnak
e területeken, továbbá a kockázatok kezelésének módja;
» ehhez kapcsolódó kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatók;
» ezen politikák hiányának indokolása.
Mentesül a közzététel alól az a leányvállalatnak minősülő vállalkozás, amelyre vonatkozóan az
anyavállalat összevont (konszolidált) üzleti jelentésének nem pénzügyi kimutatás része tartalmazza
a szükséges információkat.
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Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni.
A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük,
hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.
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