
Pályázat sorszáma: 2016/11 – A nehéz dió 

 

Sokat gondolkodtam, milyen esettel tudnék pályázni, mivel az elmúlt öt évben nem volt olyan 

ellenőrzése ügyfeleimnek, amely jelentősebb megállapítással zárult volna, a megállapítások is abból 

adódtak, hogy egy magánéleti gond miatt elmarad egy-két 08-as bevallás benyújtása. Végül úgy 

döntöttem egy olyan esetet mutatok be, ami a könyvelői munka ritkábban előforduló, de annál 

izgalmasabb feladata. 

 

Tavaly év elején egyik ügyfelem azzal keresett meg, hogy olyan dolgot kellene csinálni, amit 

ismeretei szerint más még nem csinált, nevezetesen egy beolvadásos szétválást. 

Hosszas beszélgetés után a következő feladat körvonalazódott: 

 

Van az „A” cég négy tulajdonossal, közülük az egyiknek („X”) van két másik, 100%-ban a 

tulajdonában álló vállalkozás, legyenek „B” és „C”. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a cégből 

két tulajdonos kiválik, úgy, hogy a tulajdoni hányaduknál nagyobb értékű vagyonelemet kapnak. 

„X” az átalakulás során az „A” cégből származó vagyonelemeket beviszi „B” cégbe, ugyanakkor  a 

„C” cég is beolvad „B” cégbe. A másik kilépő tulajdonos pedig létrehozza „D” céget. Az „A” cég 

tovább folytatja tevékenységét a maradó tulajdonosokkal, és vagyonnal. Mindet egy lépésben. 

Feladat: készíteni egyetlen olyan átalakulási vagyonmérleg tervezetet – később végleges mérleget – 

amely egybe foglalja a fentiekben leírtakat. 

  

A megkeresés februárban volt. 

(„A” céget korábban nem én könyveltem, a könyvelését januárban kaptam meg úgy, hogy az előző 

év december havi könyvelést már nekem kellet megcsinálni. Szerencsémre ugyanazzal a 

programmal dolgozom, mint az előző kollega, így át tudtam venni a korábbi időszakok lekönyvelt 

anyagát.)  

Ilyen előzmény után kellett lezárnom az előző évet, elkészíteni soron kívül a 29-es bevallást, és 

beszámolót, és az ezeket megalapozott leltárakat valamennyi már létező cég esetében.  

Mindeközben természetesen a többi vállalkozással kapcsolatos teendőt is el kellett látni. 

 

Külön feladatként megkaptam, hogy miután az ügyfelem által korábban az átalakulás jogi 

feladataival megbízott ügyvéd, és a mérleg hitelesítésére felkért könyvvizsgáló egyaránt 

visszalépett, keressek helyettük olyanokat, akik vállalják ennek a szokatlan feladatnak elvégzését.    

 



A „rejtvény” megoldása két vagyonmérleg elkészítése lett, az egyik az „A” cégé, amely tükrözte a 

vagyonmozgást „A”, „B” és „D” cég között, a másik „B” cégé, amely bemutatta ezen cég 

vagyonváltozását az „A” cégből, és „C” cégektől átvett elemek révén. A két mérleg együtt fedte le a 

teljes folyamatot.      

  

Az elkészült vagyonmérleg tervezetek közzétételekor kiderült, hogy az illetékes hatóság 

ügyintézője sem találkozott még ilyen esettel, de végül is sikerült ezen az akadályon is túllépnünk, 

így július 22.-i nappal bejegyzésre kerülte az átalakulással kapcsolatos változások. 


