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Állásfoglalás az IFRS standardokra történő áttéréssel a szavatoló tőke számítás során felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban 

 

I.  TÉNYÁLLÁS ÉS A JOGKÉRDÉSEK 

A Társaság 2018. január 1. napjától alkalmazza az IFRS-t a számviteli elszámolásra, ezt megelőzően könyvét a magyar 
számviteli szabályok szerint vezette. 

A Társaság eszköz oldalon – többek között – rendelkezik magyar állampapírokkal és diszkontkincsárjegyekkel, és 
ezeket a papírokat FVTOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income) szerint sorolja be az IFRS szerinti 
könyvébe. 

1. Az állampapírokon és diszkontkincstárjegyeken jelenleg nem realizált árfolyamnyereség van (FVTOCI), ami a saját 
tőkében megjelenik. A CRR1 26. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a halmozott egyéb átfogó jövedelem az 
elsődleges alapvető tőke része. Ugyanakkor a 26. cikk (1) bekezdés alapján ez a tétel csak akkor ismerhető el 
elsődleges alapvető tőkeként, ha az intézmény számára korlátlanul és azonnal rendelkezésre áll a kockázatok vagy 
veszteségek fedezésére, amint ezek felmerülnek. Ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy év közben (az 
auditálást megelőzően), illetve év végén (az auditálást követően) az értékpapírok FVTOCI-val szemben könyvelt nem 
realizált árfolyamnyeresége figyelembe vehető-e az elsődleges alapvető tőke számítása során. 

2. A korábbi években eredménnyel szemben elszámolt tételek az amortizált bekerülési érték (ABÉ) részévé válnak, és 
a keletkező IFRS különbözet bekerül az eredménytartalékba. Kérdés, hogy az így keletkező, eredménytartalékot 
módosító áttérési különbözet figyelembe vehető-e az elsődleges alapvető tőke számítása során az auditálás előtt, 
illetve azt követően. 

3. A Társaság 2018 februárjában realizálta a hosszú lejáratú állampapírjain lévő nyereséget, a realizálás miatt az 
évközi eredmény pozitívvá vált. Az állampapírok FVTOCI módszerrel történő értékelése által az utóbbi 1-2 hónap 
hozamemelkedése miatt az egyéb átfogó jövedelem veszteséget mutat. A CRR 26. cikk (1) bekezdés d) pontjából 
kifolyólag jelenleg ez csökkenti a szavatoló tőkét. Ugyanakkor a CRR 26. cikk (2) bekezdése alapján az évközi nyereség 
csak a felügyeleti hatóság engedélyével számítható be a szavatoló tőkébe. A Társaság esetében ez azt jelenti, hogy a 
korábban a kötvényeken realizált eredményt nem veheti figyelembe a szavatoló tőkében, a később keletkezett 
veszteséget viszont le kell vonnia. Ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi az eljárás ebben a helyzetben, azaz amikor 
a szavatoló tőkéből történő levonás nagyobb lesz, mint amit az értékpapírok árfolyama egyébként indokolna. 
Elképzelhető-e ebben az esetben a korábban realizált nyereség szembeállítása a negatív halmozott egyéb átfogó 
jövedelemmel, és a kettő egyenlegének figyelembe vétele a szavatoló tőke számításánál. 

III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

Ad. 1. kérdés 

Mivel a FVTOCI a CRR 26. cikk (1) bekezdése szerint az elsődleges alapvető tőke része, ezért ebben az esetben 
további auditálásra vagy MNB engedélyre nincs szükség ahhoz, hogy az FVTOCI az elsődleges alapvető tőkében 
beszámításra kerüljön. Az FVTOCI a számviteli szabályok alapján a veszteség rendezésére felhasználható, ezért 
további feltételek teljesítésére nincs szükség. 

Ad. 2. kérdés 

Az eredménytartalék a 26. cikk (1) bekezdés szerint az elsődleges alapvető tőke része. Az IFRS áttérési különbözet a 
2018. évi nyitómérlegben eredménytartalékként kerül kimutatásra, ennek az elsődleges alapvető tőkébe való 
beszámításához további auditra vagy MNB engedélyre nincs szükség. 
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Ad. 3. kérdés 

Az EBA által közzétett 2015_2544 Q&A-vel összhangban jelen kérdésben az MNB álláspontja az, hogy a CRR szavatoló 
tőke számítása során a tőkét csökkentő tételeket azonnal le kell vonni, a pozitív eredmény figyelembe vételére a CRR 
26. cikk (2) bekezdése alapján azonban vagy csak év végén, az auditálást követően, vagy év közben, felügyeleti 
hatósági engedély esetében kerülhet sor. Ennek megfelelően az említett esetben a tőke csökkentését azonnal végre 
kell hajtani, a pozitív eredmény figyelembe vételére csak év végén kerülhet sor, vagy az évközi eredmény MNB általi 
engedélyeztetését követően. A két tétel közötti egyéb nettósításra nincs lehetőség. 

*** 

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag az állásfoglalás kérésben 
rendelkezésre bocsátott információk alapján alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Társaság 
által előadott tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne 
foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. A jelen állásfoglalás kizárólag a 
Társaság tájékoztatása céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik 
személyekkel szemben nem használhatóak fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
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