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A Fuvarozó Kft. 5 éves gépjármű bér-
leti szerződést kötött 2 500 ezer forint 
éves lízingdíjjal, melyet mindig év vé-
gén kell fizetni. A szerződés értelmében 
a Kft. nem szerez jogosultságot arra, 
hogy a futamidő lejártával ő vagy az 
általa megjelölt személy megszerezze 
a gépjármű tulajdonjogát, és ha a gép-
jármű értéke a futamidő végén kisebb, 
mint 4 000 ezer forint, akkor a futam-
idő végén érvényes érték és a 4 000 ezer 
forint közötti különbözetet a lízingbe-
adónak meg kell fizetnie az utolsó lí-
zingdíjjal együtt. Az előbbi 4 000 ezer 
forintos érték meghatározásakor abból 
indultak ki, hogy a korábbi tapaszta-
latok alapján a Fuvarozó Kft. a többi 
gépjárműjével évente átlagosan hány 
kilométert tesz meg. 

IFRS SZERINTI ELSZÁMOLÁS
A Fuvarozó Kft. megvizsgálta a szer-
ződést az IFRS 16 előírásai alapján, és 
meghatározta, hogy az lízinget tartal-
maz, majd a szerződés szerinti díjakat 
értékelve arra jutott, hogy a fix lízing-
díj mellett a szerződés maradványérték 
garanciához kapcsolódó díjat is tartal-
maz. Maradványérték garanciának a lí-
zingbeadó számára a nem kapcsolt fe-
lek által tett arra vonatkozó garancia 
minősül, hogy a lízingtárgy értéke a 
futamidő végén el fog érni egy meg-
határozott összeget (IFRS 16. Appen-
dix A). Az IFRS 16.27 alapján a köte-
lezettség kezdeti értékelése során a ga-
rancia keretében várhatóan fizetendő 
összeggel kell számolni. A lízing kez-
detén a Fuvarozó Kft. arra a következ-
tetésre jutott, hogy a gépjármű futam-
idő végi értéke el fogja érni a 4 000 

ezer forintot, így kezdetben nem kal-
kulált a maradványérték garancia kap-
csán semmilyen fizetendő összeggel, és 
a lízingkötelezettséget ennek megfele-
lően 10 824 ezer forintban határozta 
meg (a lízingdíjak jelenértékre számí-
tásához az inkrementális kamatlábát al-
kalmazta, melynek értéke 5 százalék). 
Az IFRS 16.42 alapján azonban, ha a 
későbbiekben változik a garancia ke-
retében fizetendő összegre vonatkozó 
várakozás, a Társaságnak újra kell ér-
tékelnie a kötelezettséget. 

A harmadik év végén a Fuvarozó 
Kft. megállapítja, hogy a garancia ke-
retében várhatóan 1 000 ezer forintot 
kell majd fizetnie, mivel a következő 
évekre több, nagy fuvarozási szerző-
dést is kötött, melyek következtében 
jelentősen megnő majd a lízingelt gép-
jármű évi átlagos használata, így an-
nak futamidő végi értékét csak 3 000 
ezer forintra becsüli. A Társaság így a 
harmadik év végén, a lízingdíj megfi-
zetése után újraértékeli a lízingkötele-

zettséget, melynek értékét 5 556 ezer 
forintban állapítja meg (a hátralévő 2 
évre 2 500 ezer forintos éves lízingdíj-
jal és a futamidő végén 1 000 ezer fo-
rint fizetendő maradványérték garan-
ciával és változatlan 5 százalékos disz-
kontrátával számolva). A lízingkötele-
zettség könyv szerinti értéke az újraér-
tékelés előtt 4 649 ezer forint volt. Az 
újraértékelt érték (5 556 ezer forint) és 
az előbbi közti különbséget (907 ezer 
forint) a Társaságnak a lízingkötele-
zettség növekedéséként kell elszámol-
nia a használati jogeszközzel szemben 
(IFRS 16.39).

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 
SZERINTI ELSZÁMOLÁS
Mivel a Fuvarozó Kft. nem szerez jo-
got arra, hogy a futamidő lejártával ő 
vagy az általa megjelölt személy meg-
szerezze a gépjármű tulajdonjogát, a 
szerződés a magyar szabályok szerint 
operatív lízingnek minősül. Ennek meg-
felelően a Társaságnak a fix lízingdí-
jat az egyes években (2 500 ezer forint) 
teljes egészében az igénybe vett szol-
gáltatásként kell elszámolnia. 
A maradványérték garancia kezelé-
sére vonatkozóan a számviteli törvény 
nem tartalmaz specifikus útmutatást. 
Ugyanakkor a maradványérték garan-
ciához kapcsolódó díjat is az igénybe 
vett szolgáltatások között indokolt el-
számolni az utolsó évben, a ténylege-
sen fizetendő összegben. Ennek oka, 
hogy a maradványérték garancia az 
eszköz többlet használatának az ellen-
értékét jelenti. A teljesség kedvéért ér-
demes megjegyezni, hogy meg szüksé-
ges továbbá vizsgálni, hogy a szerző-
dés önmagában nem minősül-e hátrá-
nyos szerződésnek, ami miatt céltarta-
lék képzése válhat szükségessé.   

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 
áttekintését folytatva a lízingkötelezettség értékelésén belül a maradványérték garancia 
kezelésével foglalkozunk. 
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