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A tőkepiacok globalizációja és a nemzeti pénzügyi szabályozások 
szabványosítása 

Az egyes nemzetek hagyományai, alternatív pénzügyi beszámolói modellek kifejlődéséhez vezettek, 
s a gazdaság részéről egyre erősebb igény mutatkozik a harmonizációra. A II. világháborút követően az 
üzleti gyakorlatban végbement nagyobb változások elvezettek a számviteli és könyvvizsgálati standardok 
nemzetközivé tétele iránti igény kialakulásához. A multinacionális társaságok jelentősen növekedtek és 
számos piaci szegmensben domináns szerepre tettek szert. Az eltérő üzleti szabályozás és a különböző 
számviteli, könyvvizsgálati és adózási szabályok sokfélesége kihatással lehet a vállalat azon képességére, 
hogy megbízható pénzügyi információval szolgáljon a befektetők részére. Más nemzetközi számviteli és 
beszámolói kérdések, mint például az inflációs számviteli kiigazítás, a halasztott adóelszámolás, a külföl
di fiókvállalatok pénzügyi beszámolóinak az átszámítása, úgyszintén, érthető módon, hátrányokat okoz
nak egyes társaságoknak. Ez nyomást gyakorol a standardalkotókra, hogy még aktívabban működjenek 
közre a kiegyenlítettebb verseny megteremtése érdekében. 

A tőkepiacok globalizációja kiemelt módon járult hozzá ^pénzügyi beszámolókkal szemben támasz
tott követelmények harmonizációja iránti igény kialakulásához. A hatalmas globális tőkepiacnak szüksége 
van egy „közös számviteli nyelvre" a pénzügyi információk közlésére. E nélkül a „közös számviteli nyelv" 
nélkül kétséges, hogy ^különböző nemzeti standardok keretei között valóban hatékony nemzetközi piacok 
alakulhatnak-e ki. Hiánya veszélyeztetheti a versengő tőkebevonó társaságok akvizíciós törekvéseit. 

Konszolidált beszámolóikat a tőzsdén jegyzett európai cégek 2005-től kezdve a Nemzetközi Pénzügyi 
Jelentési Szabványoknak (International Financial Reporting Standards - IFRS) megfelelően kötelesek 
összeállítani az Európai Tanács 2002. június 6-án hozott határozata értelmében. (A szabványrendszer a 
közelmúltban ment át névváltozáson, mivel a korábbi elnevezése Nemzetközi Számviteli Szabványok, 
azaz International Accounting Standards - IAS volt.) Az új előírás több mint 7 ezer európai vállalat számá
ra teszi kötelezővé az átállást. Nem csak a nagy multinacionális cégeknek kell az IFRS-t használniuk, 
hanem 2005. évi beszámolójuk elkészítése során, a tőzsdén jegyzett kisebb cégeknek is végre kell hajta
niuk a változást. 

Az egységes beszámoló elkészítése Európa számos országában piaci ösztönzőként hathat. A fő célkitű
zés az, hogy az egész világon egységes szabványrendszer szerint készítsék el pénzügyi beszámolóikat. 
Mindehhez nélkülözhetetlen, hogy az egyes országok helyi értelmezéseket bocsássanak ki, következete
sen alkalmazva az IFRS előírásait. Magyarországon a változás közvetlenül már közel 50 tőzsdén jegyzett 
céget érint, azonban jóval több társaságot is érinthet. A magyar nagyvállalatok ugyanis olyan multinacio
nális cégek tulajdonában vannak, amelyek érdekeltek európai tőzsdén, így az előírások rájuk is vonat
koznak. 
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IIR-Hungary 2003. június 3-4-ei konferencián elhangzott "Mérlegkészítés IAS standardok 
alapján " című előadás részlete. 

Az előadás teljes, szerkesztett változatát a szerző később publikálja. 



Ez a magyarországi cégek előtt igazi kihívásként jelentkezik. A nemzetközi pénzügyi jelentést alkal
mazók számára kötelezővé tették, hogy a beszámolóikban az IFRS összes előírásainak megfeleljenek. Az 
„egyszerűsített", vagyis a nem teljes mértékben IFRS-konform beszámolók készítése kifejezetten tilos. 

A magyar számvitel európaizálódása 

A számviteli előírások tehát világszerte átalakuláson mennek keresztül napjainkban, amelynek kereté
ben egyértelművé vált a nemzetközi számviteli standardok (IAS) globális térnyerése. Ezt az EU számviteli 
szabályozása is követi, egyrészt úgy, hogy a tőzsdén jegyzett vállalkozások számára 2005-től kezdődően 
(a konszolidált beszámolók tekintetében) kötelezően előírja az lAS-ek alkalmazását, másrészt úgy, hogy 
kiküszöböli a számviteli irányelvek és az IAS-ek közötti ellentmondásokat. A magyar számviteli szabá
lyozás összhangban van az Európai Unió vonatkozó előírásaival. Ugyanez elmondható a könyvvizsgálói 
tevékenységéről is. Ebből adódóan a csatlakozás miatt közvetlenül nem szükséges a számvitelre és a 
könyvvizsgálat szabályának lényeges változtatása. 

Ugyanakkor a tőzsdén jegyzett vállalkozásoknak 2005-től Magyarországon is alkalmazni kell majd az 
IAS-eket. Az Unió számviteli irányelveinek változásait pedig folyamatosan be kell építeni a magyar szabá
lyozásba. Ennek kapcsán 2004. január l-jétől hazánkban is bevezetésre kerül bizonyos pénzügyi instru
mentumok valós értéken történő értékelése. (Ez várhatóan a vállalkozóknak csak szűk körét érinti). Ezt 
követően - középtávon - megalkotásra kerülnek a nemzeti számviteli standardok. A nemzeti számviteli 
standardok bevezetése során lehetőség lesz arra is, hogy a magyar számviteli előírások és az IAS-ek 
közötti eltéréseket megszüntessük. A lehető legtöbbet szándékozunk megőrizni a jelenleg alkalmazott 
számviteli hagyományokból, igazodva az adókötelezettséget előíró jogszabályokhoz. A Pénzügyminisz
térium törekszik a szakmai közvélemény minél teljesebb körű felkészítésére. Ennek keretében még 
2003-ban elkészül és hozzáférhető lesz a nemzetközi számviteli standardok szakmailag lektorált magyar 
nyelvű fordítása, illetve folyamatos lesz a tájékoztatás a jogszabályi változásokról. 

Felkészülés és megfelelés az új követelményeknek 

Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjával lényegében nem változik a számviteli szabályozás 
Magyarországon, külön egyéni, illetve egyedi felkészülésre sincs szükség. Azok a gazdálkodók, illetve 
természetes személyek, akik eleget tesznek a hatályos magyar számviteli és könyvvizsgálati előírásoknak, 
egyben (már ma is) teljesítik az uniós követelményeket. A legjelentősebb szabályozásbeli változás a 
tőzsdei cégek esetében várható (az IAS-ek alkalmazása 2005-től), azonban ezek a cégek - a Budapesti 
Értéktőzsde szabályzatai alapján - már jelenleg is készítenek az IAS-eknek megfelelő konszolidált beszá
molót (a magyar szabályok alapján összeállított konszolidált beszámoló mellett). A szabályozás említett 
változása számukra egyszerűsítést jelent. 

Európai normák a társaságok éves beszámolójával kapcsolatban 

Az Európai Unióban a számviteli irányelvek előírják a társaságok beszámolási kötelezettségét, a beszá
moló részeit, megadják a beszámoló elvárt információtartalmát, a mérleg, az eredménykimutatás kötele
ző szerkezetét, az értékelés szabályait, rögzítik az egyszerűsített beszámoló készítésének feltételeit, a 
beszámoló nyilvánosságával kapcsolatos tudnivalókat. A számviteli irányelvek alapján kell a tagállam
oknak kialakítaniuk a saját országukra vonatkozó - a hagyományokra, sajátos információigényekre, 
intézményi háttérre figyelemmel - beszámolási előírásokat. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény összhangban van a közösségi számviteli irányelvekkel. Aki a 
számviteli törvényt ismeri, az az európai számviteli szabályozások lényegét is ismeri. Ez az állítás akkor is 
megállja a helyét, ha bizonyos, a számviteli irányelvekben adott lehetőségekkel - az óvatosság számviteli 
alapelvét előtérbe helyezve - ma még nem élünk. 



Várható változások a beszámoló-készítés szabályozásában 

A magyar számviteli szabályozást folyamatosan hozzá kell igazítani a számvitel globális fejlődését tük
röző változásokhoz. E szempontból kiemelendő, hogy az EU rendeletet alkotott arról, hogy a tőzsdén 
jegyzett társaságoknak az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a nemzetközi beszámoló-készíté
si standardoknak megfelelően kell összeállítaniuk 2005-től. A rendelet célkitűzésével összhangban bizo
nyos változtatások történnek a számviteli irányelvekben is. A nemzetközi beszámoló-készítési standardok 
alkalmazása összhangba kerül a számviteli irányelvekben foglaltakkal. E változtatások bevezetését hazánk
ban folyamatosan hajtjuk végre. 

A magyar számviteli szabályozás mint a globális harmonizáció részese 

A számviteli beszámoltatás világméretű egységesítésének előnyeit elsősorban azok élvezhetik, akik a 
külföldi befektetők bizalmára számítanak. Mivel Magyarország meg kívánja tartani a tulajdont szerzett 
külföldi befektetőket és továbbiak megnyerésére is számít, érdekeltek vagyunk a beszámolók egységesí
tésében. 

Az egységesítés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy teljes körűen le kellene mondani az eddig bevált 
gyakorlatról. Ennek példája az az összefüggés, hogy a nemzetközi előírások az adózott eredményig, a 
magyar számvitel az adózott eredmény felosztását is tükröző mérleg szerinti eredményig vezeti le a 
vagyonváltozást). Számos jele van, hogy a globális harmonizáció a nemzetközi előírásokat is olyan irány
ban fejleszti, amelyet a magyar számvitel már alkalmaz (pl. a jóváhagyott osztalék kötelezettségként való 
kimutatása). Az eltérések tételes feltárása mind a nemzetközi irányzatok közötti konvergencia-program 
keretében, mind a változásokra való felkészülésünk során folyamatban van. 

Tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az Európai Unió számviteli irányelve
ivel összhangban van, továbbá olyan előírásokat is tartalmaz, amelyek más, nemzetközi szinten elismert 
számviteli rendszerekben (IAS, US GAAP) is elfogadottak, azt mondhatjuk, hogy a magyar számvitel nincs 
lemaradva a nemzetközi elvárásoktól. Azok a tőzsdén jegyzett társaságok, amelyek az EU rendelete alap
ján 2005-től kötelesek lesznek a nemzetközi beszámoló-készítési standardok alapján összeállítani össze
vont (konszolidált) éves beszámolójukat, már ismerik az IAS-ek jelenlegi rendszerét, de a változásokra 
nekik is fel kell készülni. 

Az EU ún. IAS rendelete kimondja: a tagállamok dönthetnek arról, hogy a nemzetközi beszámoló
készítési standardok alkalmazásának kötelezettségét kiterjesztik-e a tőzsdén jegyzett társaságok éves be
számolóira, illetve a tőzsdén nem jegyzett társaságok éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló
ira. Ennek átvételét kötelező érvénnyel egyelőre nem tervezzük. A jelenlegi tagállamok többségében 
sem kívánják egyszerre valamennyi vállalkozásra kiterjeszteni a nemzetközi beszámoló-készítési standar
dok alkalmazásának kötelezettségét. Az Európai Bizottság is a fokozatosságot ajánlja. A kiterjesztés lehe
tőségét vizsgáljuk. 

A számviteli irányelvek jóval magasabb összegű értékhatárokat jelölnek meg a beszámoló egyszerűsí
tése feltételeként, mint a számviteli törvény. Magyarországon egyelőre indokolatlan az egyszerűsítési 
értékhatárok felemelése. A magyar gazdasági szerkezetben a vállalkozások háromnegyedének az éves 
nettó árbevétele nem haladja meg tartósan az 50 millió forintot sem. Ezért az egyszerűsített éves beszá
moló feltételeit jelentő értékhatárok számviteli irányelvi szintre történő megemelése a magyar viszonyok 
között nagyvállalatnak számítók közül is sokaknak tenné lehetővé az információszolgáltatás szűkítését. 
Ezzel a hitelezői érdekek védelmét gyengítené. A csatlakozási tárgyalásokon a Bizottság képviselői meg
erősítették azt a véleményt, amely egyes tagállamok gyakorlatában is tükröződik, miszerint a számviteli 
irányelvekben előírt határértékek alatt bárhol meg lehet húzni az egyszerűsítés lehetőségének feltétele
it, csak az ott írt összegek fölé nem lehet 10%-nál többel kerülni. 

A számviteli irányelvek az európai átlagértékek alapján határozzák meg az éves nettó árbevételnek és 
a mérleg főösszegének azokat a határértékeit, amelyek alatt a tagállamok egyszerűsített éves beszámoló 
készítését engedélyezhetik. A határértékeket a Bizottság ötévenként felülvizsgálja és valorizálja. A leg
utolsó felülvizsgálat eredményeként a számviteli irányelvek tervezett módosításában a mérleg főösszegé
re 3 650 ezer €, az éves nettó árbevételre 7.300 ezer€ szerepel - 50 fő alatti létszám mellett - a kisvállalati 
kategória feltételeiként. Ezeket az összegeket a csatlakozásunk időpontjában érvényes átváltási árfolyam
mal kell majd átszámítani (a mostani árfolyammal számolva itt milliárdokról van szó). 
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A kettős könyvvitel 

Igaz-e, hogy a csatlakozás után valamennyi vállalkozásnak kettős könyvvitelt kell vezetnie, és ezért 
kell 2004. január l-jével áttérni az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre? A kettős könyvvitel 
vezetésének kötelezettsége nem elsősorban a csatlakozással, hanem a beszámoló tartalmának és szemlé
letének egységesítésével összefüggő rendelkezése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek. Az egy
séges szemléletű könyvvezetés persze megkönnyíti a nemzetközi elvárásoknak való megfelelést is. 

Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés kötelezettsége 2004. január l-jével lép 
hatályba. Ez a rendelkezés csak azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek a számviteli törvény hatá
lya alá tartoznak. Nem vonatkozik ez a rendelkezés az egyéni vállalkozókra, az EVA-törvény szerinti 
bevételi nyilvántartásra áttért jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozásokra. Az egyéb szer
vezetek körében is megmarad az egyszeres könyvvitel vezetésének lehetősége (sajátosságaikat kormány
rendelet szabályozza). 

Olyan gazdálkodók és vállalkozók is lesznek, akiknek a csatlakozást követően számviteli adatokat kell 
szolgáltatniuk, pedig nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá. Az Európai Unió a támogatásokra 
kiemelt figyelmet fordít (azok befolyásolják a verseny tisztaságát), ezért egyes rendeleti vagy irányelvi 
szintű jogszabályok előírják, hogy - gazdálkodási formától függetlenül - azok a gazdálkodók, akik akár 
Uniós, akár hazai forrásból támogatásban részesülnek, adatokat szolgáltassanak a kapott támogatás össze
géről, céljáról, felhasználási módjáról. Azok a társas vállalkozások, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény hatálya alá tartoznak, ezeket az információkat a kiegészítő melléklet részeként hozhatják 
nyilvánosságra. Mások, akik nem kötelesek éves (egyszerűsített éves) beszámolót készíteni (egyéni vállal
kozók, családi gazdaságok), de a Bizottság adatszolgáltatási rendszerének elemeit képezik (kijelölt támo
gatott régióba tartoznak, vagy meghatározott támogatott tevékenységet végeznek) külön adatgyűjtés ke
retében tudják a szükséges adatokat előállítani és szolgáltatni. A Bizottság által igényelt adatokat a jogsza
bály alapján a csatlakozást követően rövid időn belül létrehozott szervezetek fogják ellenőrizni, az Unió 
igényeinek megfelelően összesíteni és továbbítani. 

A felkészüléssel kapcsolatos 
kérdések 

A felkészítést célzó intézkedések elkezdődtek. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírta, hogy 
a szolgáltatást nyújtó szakembernek a megfelelő végzettség és gyakorlat megszerzése mellett (okleveles 
könyvvizsgáló vagy mérlegképes könyvelő) vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjának, vagy a vonat
kozó kormányrendelet szerint a Pénzügyminisztériumban nyilvántartásba vett személynek kell lennie. A 
szakmai továbbképzések szervezésére vállalkozók pályázatainak elbírálása megtörtént. Elkészültek az 
egységes témavázlatok is, amelyek alapján ezeket a felkészítéseket megtartják. 

Kész az Európai Füzetek számvitelről szóló kiadványának kézirata. A Számvitel, adó és könyvvizsgálat 
című szakmai folyóirat cikkei folyamatosan hírt adnak a globális harmonizáció elérését célzó döntésekről. 

Végül három releváns kérdés megválaszolására vállalkozom: 

• A csatlakozás után mely számviteli standardokat kell alkalmazni: a nemzetközi számviteli stan
dardokat vagy a hazai standardokat? 

A tőzsdén nem jegyzett vállalkozások a csatlakozást követően is a magyar előírások alapján fogják a 
könyveiket vezetni, illetve a beszámolóikat összeállítani. A nemzetközi számviteli standardokat 2005-től 
kezdődően csak a tőzsdén jegyzett vállalkozásoknak kell kötelezően alkalmazniuk és csak az összevont 
(konszolidált) beszámolójuk tekintetében. Középtávon azonban a nemzeti számviteli előírások és a nem
zetközi számviteli standardok közötti összhang - az Európai Unió előírásait is figyelembe véve - megte
remtésre kerül. 

• Vezetheti-e a könyveit továbbra is devizában az a jelenleg vámszabadterületi vállalkozás, amely 
az uniós csatlakozással összefüggő jogszabályi változások miatt veszíti el vámszabadterületi státuszát? 

A számviteli törvény ezzel összefüggő áttekintésére 2003-ban sor kerül, a devizakülföldi társaságokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok változásait követően. Ezen vállalkozások számára olyan átmeneti rendel-



kezes kialakítása képzelhető el, amely alapján azok legkésőbb az € magyarországi bevezetése napjától 
lennének kötelesek a beszámoló-készítés általános szabályait alkalmazni. Akik ma €-ban vezetik a köny
veiket, azok továbbra is vezethetik €-ban, azok számára pedig, akik ma más konvertibilis devizában veze
tik a könyveiket, csak az eurózónába való belépésünkkor lesznek kötelesek átállni az €-ban való könyv
vezetésre. 

• Igaz-e, hogy a csatlakozáskor jelentősen megemelik a könyvvizsgálati kötelezettséggel összefüggő 
értékhatárokat, aminek következtében erősen lecsökken azon vállalkozások száma, amelyek esetében 
kötelező lesz a könyvvizsgálat? 

Hazánkban túlsúlyban vannak a kis- és középvállalkozások. E vállalkozási szerkezet figyelembevételé
vel a könyvvizsgálati értékhatár megemelése nincs napirenden és nem is lenne indokolt. 
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