MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI
SZABÁLYZATA

Elnökség által elfogadva:

Elnök aláírása: ________________________

I. Az értékelési szabályzat célja, alapelvei, tartalma
a. Az értékelési szabályzat célja, alapelvei, tartalma
Az értékelés szabályzat célja, hogy a számviteli politika keretében
meghozott

döntések

gyakorlati

alkalmazását

szabályozza.

Az

értékelésnél alapja a vállalkozás folytatásának elve, kiegészítve a
következetesség, a lényegesség, a világosság és a teljesség elvével. Az
értékelési elveket változtatni csak törvényi előírás miatt lehet, illetőleg
ha a Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT)
körülményeiben olyan lényeges és tartós - legalább 1 éven túli változás következett be, amely indokolttá teszi a módosítást.
b. A piaci érték meghatározásának módja
A piaci érték meghatározása úgy történik, hogy hasonló tárgyi
eszközöket forgalmazó cégtől (legalább kettőtől) árajánlatot kell bekérni.
Árajánlatnak minősül az árlista és bármely tájékoztató, amelyből
pontosan megállapítható a kérdéses ár. Amennyiben az átvett, fellelt
eszköz használt, a jellegének megfelelő amortizációs kulccsal kell a
piaci értéket meghatározni. (Az első használatbavételi időponttól
időarányos amortizációt kell elszámolni.)

II.

Befektetett eszközök értékelése
a. A befektetett eszközök csoportjai
Az

MRTT

befektetett

eszközöknek

minősíti

az

egy

éven

túl

elhasználódó, az MRTT tevékenységét tartósan szolgáló eszközöket. A
befektetett eszközöket a mérlegbe beszerzési áron kell felvenni,
csökkentve az értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel, vagy növelve
az értékhelyesbítéssel. Ez utóbbira az immateriális javaknál, a tárgyi
eszközöknél (kivéve a beruházásokat) és a befektetett pénzügyi
eszközöknél (kivéve az értékpapírok, és a forintban adott kölcsönök és
a forintban elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek) esetében van
lehetőség. Az értékelést december 31-i fordulónappal kell elvégezni. A
beszerzési ár részét képező tételeket a felmerüléskor, de legkésőbb az
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üzembe helyezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett
összegben.
Amennyiben az üzembehelyezésig a számla nem érkezett meg, a
fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az
adott tétel értékét a rendelkezésre álló szerződések, jogszabályi
előírások alapján kell megállapítani, majd a végleges összeg tudomásra
jutásakor a szükséges korrekciót el kell végezni.
Az immateriális javak beszerzési értéke a szerződés szerinti érték,
amennyiben ez nincs, úgy a piaci ár. A szerződés szerinti értéket
növelheti még az egyéb a vásárláshoz közvetlenül kapcsolható költség
(pl. bérleti jog szerzése érdekében felmerült megbízási díj).
b. A térítésmentesen kimutatott befektetett eszközök
A

térítésmentesen

átvett,

ajándékba

kapott,

többletként

fellelt

eszközöket - ideértve a forgalomképes immateriális javakat is ugyanazzal az értékkel kell a mérlegben kimutatni, mint amin az átadó
mérlegében szerepel. Ennek hiányában forgalmi, piaci értéken.
c. Az amortizációs elszámolások
Az amortizáció és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának alapja
az eszköz bruttó értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő
hónap

első

napjától

időarányosan

történik.

A

tárgyi

eszközök

aktiválásának főkönyvre könyvelése december 31 dátummal történik. Az
üzembehelyezett, de nem értékcsökkentett eszközökre vonatkozóan az
MRTT az értékcsökkenés elszámolását legfeljebb 5 évig késleltetheti, 5
évet követően az értékcsökkenés elszámolását meg kell kezdeni.
Terven felüli értékcsökkenést a feleslegessé vált, megrongálódott, vagy
megsemmisült,

illetve

rendeltetésének

megfelelően

már

nem

használható, leselejtezett tárgyi eszközök után lehet elszámolni.
Értékcsökkenés elszámolásához az adótörvényben előírt leírási kulcsok
jegyzékét használjuk. A kisértékű tárgyi eszközök értékhatára 200.000
forint. A 200.000 forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni
értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a
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használatbavételkor

értékcsökkenési

leírásként

egy

összegben

elszámolásra kerül.
d. Az értékhelyesbítés
Lehetőség van a befektetett eszközök piaci értékelésen alapuló
felértékelésére, értékhelyesbítésre is. Ennek végrehajtására szakértőt
(becsüst) kell felkérni, majd hitelességét könyvvizsgálóval ellenőriztetni
szükséges. Az értékelést az első időponttól kezdve minden évben az
eszköz leselejtezéséig, vagy értékesítéséig végre kell hajtani. Az így
képzett értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben kell
kimutatni, amortizálni nem lehet.

III.

Forgóeszközök értékelése
a. A vásárolt készletek értékelése
A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba
nem

vett

vásárolt

készletek

bekerülési

értéken

kell

kimutatni,

csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés
visszaírt összegével.
b. Befejezetlen termelés, félkész termékek értékelése
A

mérlegben

befejezetlen

termelés,

félkész

termékeket,

késztermékeket, növendék-, hízó és egyéb állatokat a bekerülési
értéken kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,
növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
c. Pénzeszközök értékelése
A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban
lévő, a fizetési számlához kapcsolódó számlakivonatban szereplő
értéken

kell

kimutatni.

A

valuta-deviza

pénzeszközöket

a

mérlegfordulónapi MNB árfolyamon kell értékelni, árfolyamnyereség
vagy árfolyamveszteség elszámolásával.
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d. Vevőkövetelések értékelése
Az

áruszállításból

és

szolgáltatásnyújtásból

származó

vevőköveteléseket könyv szerinti értéken, egyedileg értékelve kell a
mérlegbe felvenni.
e. Egyéb követelések értékelése
Az egyéb követelések december 31-i értékének meghatározása a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik (szerződések,
jogszabályok,

bírósági

határozatok,

számlakivonatok,

belső

elszámolások, bevallások, stb.)

IV.

Az aktív időbeli elhatárolások értékelése
Az aktív időbeli elhatárolásokat számlák alapján, illetve részletes
analitikák alapján lehet kimutatni. A leltár mellé a számításokat, és a
számításokat alátámasztó szerződések, számlák másolatait mellékelni
kell. Itt kell kimutatni a mérleg fordulónapjáig kiszámlázott, de a
következő évet terhelő költségeket, illetve tárgyévre járó, de később
kiszámlázott, begyűjtött bevételeket.

V.

Saját tőke elemeinek értékelése
A mérlegben a Saját tőke elemeit könyv szerinti értéken kell kimutatni.

VI.

Céltartalékok értékelése
Az MRTT egyes jövőbeni kötelezettségeire és várható költségeire
céltartalékot képezhet. Az adózás előtti eredmény terhére történő
céltartalék képzésénél az MRTT, az egyedi értékelés elvét alkalmazza.

VII.

Kötelezettségek értékelése
a. Hátrasorolt kötelezettségek értékelése
Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott
kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak,
és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését
arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható az MRTT
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adóssága rendezésébe. A kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések
sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll.
Azt az MRTT felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező
kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje
vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti
futamideje öt évet meghaladó lejáratú.
b. Hosszú lejáratú kötelezettségek értékelése
A hosszú lejáratú kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell értékelni.
A könyv szerinti értéket úgy határozhatjuk meg hitelek és kölcsönök
esetében, hogy a szerződés szerinti összeget csökkentjük a már
kiegyenlített törlesztő részletekkel és a december 31-ét követő egy éven
belül

visszafizetendő

összegekkel.

Az

egyéb

hosszú

lejáratú

kötelezettség a rá vonatkozó szerződés alapján értékelendő. A hosszú
lejáratúból át kell sorolni a rövid lejáratú kötelezettség közé azokat az
esedékes összegeket, amelyeknek kifizetése a tárgyévet követő évben
várható.
c. Rövid lejáratú kötelezettségek értékelése
A belföldi szállítók esetében a könyv szerinti értéken kell értékelni a
tételeket.
A külföldi pénzértékre szóló áruvásárlásból, vagy szolgáltatásnyújtásból
származó tartozás (külföldi szállítók) esetében a mérlegkészítésig
kiegyenlített

tartozásokat

a

tényleges kifizetés összegében

kell

értékelni. A mérlegkészítésig ki nem egyenlített tartozások esetében, ha
az MNB december 31-én meghirdetett árfolyama eltér, mint a
könyvekben

nyilvántartott

teljesítéskori

árfolyam,

akkor

árfolyamnyereséget vagy árfolyamveszteséget kell elszámolni.
A

kötelezettség

fejében

adott

váltót

a

váltóval

szembeállított

kötelezettségnek megfelelő összegben kell a mérlegbe felvenni. Ez az
összeg nem foglalja magában a váltón feltüntetett kamat összegét.

6

Az

egyéb

rövid

lejáratú

kötelezettség

fordulónapi

értékének

meghatározása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik
(szerződések, jogszabályok, bírósági határozatok, adóhatóságok által
küldött számlakivonatok, belső elszámolások, bevallások, kivetések
stb.)

VIII.

Passzív időbeli elhatárolások értékelése
Az passzív időbeli elhatárolásokat számlák alapján, illetve részletes
analitikák alapján lehet kimutatni. A leltár mellé a számításokat, és a
számításokat alátámasztó szerződések, számlák másolatait mellékelni
kell. Itt kell pl. kimutatni a mérleg fordulónapjáig érvényesíthető, de csak
a tárgyévet követően kiszámlázott költségeket, továbbá a tárgyévben
kiszámlázott, de csak a következő évre járó bevételeket.
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