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Képzési célok
A vállalatcsoportok sajátosságainak megismertetése.

A konszolidáció folyamatának megismerése, különös tekintettel a teljeskörű
konszolidációra.
A konszolidált beszámoló összeállítása, elemzése. A nemzetközi számviteli
standardok szabályaival való összehasonlítás.

Ismeretkörök
1 A konszolidált éves beszámoló készítés szabályainak összefoglaló áttekintése.
A konszolidált éves beszámoló előkészítő feladatainak rövid összefoglalása. A
konszolidációs bevonási elvek és módszerek meghatározása, a bevonási
módszerek és a vállalattípusok egymással történő megfeleltetése. A
konszolidáció módszertana tárgy ismereteinek vázlatos áttekintése.
2 A teljeskörű konszolidáció lényege, célja, feladatai. A tőkekonszolidáció
lényege, alapfogalmai. A tőkekonszolidáció végrehajtásának módszereinek
összefoglalása.
3 A könyv szerinti érték módszer áttekintése. Az aktualizált érték módszer
áttekintése. A rejtett tételek feltárhatósága Az egyes módszerek esetében. A
tőkekonszolidáció végrehajtása a bevonás első évében.

4 A követő tőkekonszolidáció végrehajtása teljeskörűen bevont belföldi és
külföldi vállalkozások esetében. A saját tőke strukturális és végösszeget érintő
változásainak kezelése változatlan tulajdoni hányadokat feltételezve. Pl.
alapítás esetén.
5 A követő tőkekonszolidáció végrehajtása teljeskörűen bevont belföldi és
külföldi vállalkozások esetében tulajdoni hányad változás (tulajdoni hányad
csökkenés, tulajdoni hányad növekedés) esetén. A saját tőke strukturális és
végösszeget érintő változásainak kezelése tulajdoni hányad változást
feltételezve. A tőkekonszolidáció zárása. (Pl. végelszámolás, értékesítés, stb.
6 A teljeskörű konszolidáció egyéb részfeladatainak rövid összefoglalása.
Az adósságkonszolidáció végrehajtása. Az adósságkonszolidációs különbözet
kezelése a teljeskörű bevonás első és követő éveiben. A közbenső
eredmények kiszűrése. A kiszűrt közbenső eredmények kezelése a teljeskörű
bevonás első és követő éveiben.
7 A bevétel és ráfordítás konszolidáció végrehajtása.
A konszolidáció egyéb feladatainak áttekintése.
8 A részesedés értékelés módszerrel történő konszolidálás összefoglaló
áttekintése. A részesedés értékelés módszerrel bevont belföldi és külföldi
vállalkozások konszolidációja változatlan tulajdoni hányadok mellett.
9 A részesedés értékelés módszerrel bevont belföldi és külföldi vállalkozások
konszolidációja tulajdoni hányad változás esetén (tulajdoni hányad
növekedés, csökkenés esetén). A részesedés értékelés módszerrel történő
konszolidáció zárása.
10 A konszolidáció miatti társasági adó különbözet lényege és kezelése a
konszolidáció első és követő éveiben. A konszolidált kiegészítő melléklet,
üzleti jelentés. A konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata, elemzési
lehetőségei.
11 A konszolidáció magyar és nemzetközi szabályainak összehasonlítása.
12
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14
Szakmai kompetenciák
Megismerni a vállalatcsoportok számviteli elszámolását.
Érdeklődés a vállalatcsoportok gyakorlati élete iránt
Rendszerszemlélet alkalmazása
A vállalat döntéstámogatási feladatainak ismerete
Vállalkozások környezetének ismerete
Kötelező irodalom
Fridrich Péter – Dr. Simon Szilvia – Dr. Sztanó Imre: Konszolidáció - Elmélet,
módszertan, gyakorlat (Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018)
Ajánlott irodalom
Dr. Újvári Géza: A konszolidált (összevont) éves beszámoló (HVGORAC,
Budapest, 2004)
Dr. Baricz Rezső: Konszolidált beszámoló alapjai - Példatár és
feladatgyűtemény (Saldó, Budapest, 2016)

Tárgyteljesítési feltételek
Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Tárgy neve
Tárgy Neptun-kódja
Oktatásmódszertan

A konszolidált beszámoló összeállításának bemutatása összefoglaló példák és esettanulmányok
segítségével történik, amelyeken keresztül a hallgatók megismerik a konszolidáció módszereit,
valamint ezek végrehajtásának gyakorlatban alkalmazható technikáját, folyamatát.
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