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Az új lízing standardra való áttérés fo-
lyamatának első lépése a nyitó adatok (lí-
zingkötelezettség és használati jog-esz-
köz) megállapítása. A társaság dönthet 
arról, hogy az új standard hatásait min-
den korábbi bemutatott beszámolási idő-
szak tekintetében visszamenőlegesen 
(úgynevezett retrospektív alkalmazás-
sal) veszi figyelembe, vagy pedig a mó-
dosított retrospektív módszert választja. 
Az előző hónapban a retrospektív mód-
szer alkalmazását mutattuk be, míg e 
havi cikkünkben a módosított retrospek-
tív módszer lehetőségeit részletezzük, 
és összehasonlítjuk az egyes módszerek 
mérlegre gyakorolt hatását is.
Az Áttérő Kft 2017. január 1-jén 5 éves 
szerződést kötött egy raktárépület bérle-
tére vonatkozóan. A lízingdíj 1 000 eFt, 
amely évente előre fizetendő és az inf-
lációval évente kiigazításra kerül, így a 
2018. január 1-jén és a 2019. január 1-jén 
fizetendő díj rendre 1 040 eFt és 1 075 eFt 
lesz. A 2017. január 1-jén érvényes ötéves 
inkrementális kamatláb 7 százalék, míg 
a 2018. december 31-i hároméves kamat-
láb 5. Az adókulcs 10 százalék.

Az egyszerűsített módszer esetében a 
lízingkötelezettséget az IFRS 16.C8 (a) 
alapján a hátralévő lízingdíjak jelenér-
tékén kell a társaságnak értékelnie, az 
első alkalmazás időpontjában érvényes 
járulékos lízingbevevői kamatlábbal 
diszkontálva. Tehát a múltban (vagyis 
2019. január 1-je előtt) megfizetett lízing-
díjakat az értékelés során nem kell figye-
lembe venni. Az Áttérő Kft.-nek ez alap-
ján a 2019. január 1-jén a hároméves, 5 
százalékos kamatlábbal kell diszkontál-
nia a már inflációval korrigált lízingdí-
jat (1 075 eFt), így a kötelezettség kez-
deti értéke 3 074 eFt lesz.

Az egyszerűsített módszer az eszköz ér-
tékének meghatározására két lehetőséget 
nyújt, amelyek közül az egyik esetében 
az előző cikkben bemutatott retrospektív 
módszerhez hasonlóan, könyv szerinti ér-
téken értékelik azt, mintha az IFRS 16-ot 
alkalmazták volna a kezdő naptól fogva, 
de az első alkalmazás időpontjában érvé-
nyes járulékos kamatlábbal diszkontálva 
- az Áttérő Kft. esetében a hároméves 5 
százalékos kamatlábbal. Ekkor az inflá-
ció miatti módosításokat az eszköz érté-
kében továbbra is figyelembe kell venni, 
így a 2019. január 1-jén megjelenítendő 
érték 3 004 eFt lenne.

A másik lehetőség szerint a használati 
jog-eszközt a lízingkötelezettséggel azo-
nos értéken értékelik kiigazítva az adott 
lízing kapcsán előre kifizetett vagy elha-
tárolt lízingdíjak értékével, mivel az Át-

térő Kft. esetében ilyenről nincs tudomá-
sunk, a lízingkötelezettség és az eszköz 
kezdeti értéke megegyezik.

ÖSSZEHASONLÍTÁS
Az összesítő táblázatban látható, hogy az 
áttérés egyes módszereinek alkalmazása 
során 2019. január 1-re vonatkozóan mi-
lyen nyitó adatokkal kellene módosítani 
az Áttérő Kft mérlegét.

A legtöbb társaság a kezelés egysze-
rűsítése céljából a módosított retrospek-
tív módszert (Eszköz = Kötelezettség) 
választotta.

IFRS A MINDENNAPOKBAN
Rovatunkban a PwC Magyarország IFRS szakértői minden hónapban egy gyakorlati példán 
keresztül mutatják be a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) és a magyar 
számviteli szabályok közötti eltéréseket. E havi számunkban az IFRS 16 Lízingek standard 
áttekintésén belül az áttérés lehetséges módszereivel foglalkozunk. 

Év  Nyitó  Lízingdíj  Tőke január 1-jén 
törlesztés után  Kamat  Záró 

2019 3 073,87 1 075,00 1 998,87 99,94 2 098,81

2020 2 098,81 1 075,00 1 023,81 51,19 1 075,00

2021 1 075,00 1 075,00 0,00 0,00 0,00

Év  Nyitó  Értékcsökkenés  Záró 

2017 4 545,95 877,44 3 668,51

 Infláció miatti módosítás 148,93    

2018 3 817,44 913,69 2 903,75

 Infláció miatti módosítás 100,08    

2019 3 003,83 1 001,28 2 002,55

2020 2 002,55 1 001,28 1 001,28

2021 1 001,28 1 001,28 0,00

Alkalmazott módszer Használati 
jog-eszköz

Halasztott 
adó eszköz

Lízingkötele-
zettség Saját tőke

Retrospektív 2 839,34 17,93 3 018,62   -161,35

Módosított retrospektív 3 003,83 7,00 3 073,87   -63,03

Módosított retrospektív
(Eszköz = Kötelezettség) 3 073,87 0,00 3 073,87   0,00

Év  Nyitó  Érték-
csökkenés  Záró 

2019 3 073,87 1 024,62 2 049,24

2020 2 049,24 1 024,62 1 024,62

2021 1 024,62 1 024,62 0,00


