Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban
Videókonferencia
Stieberné Hörcsik Mária gyakorlati előadásában
2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021.
01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Videó előadásunk ismerteti a változásokat, a változások
indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó
gazdálkodóra vonatkozik.
A 2020-as üzleti évben sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, likviditási, tőkevesztési
problémákkal kell szembe nézniük. Előadásunkat ajánljuk könyvelőknek, adótanácsadóknak,
adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, melyben segítséget
kívánunk nyújtani a negatív saját tőke problémák kezelésére. Videokonferenciánkon
elhangzanak nem csak a PTK és számviteli törvény szerinti előírások, de megoldásokat is
javaslunk a gyakorlatban előállt helyzetek optimális kezelésére a hatályos, 2020 illetve 2021 évre
aktualizált szabályok szerint.
Az előadásban kitérünk arra, a számviteli szolgáltatást, adótanácsadást nyújtók milyen
információkat kell adjanak, milyen segítséget tudnak nyújtani a társaságok menedzsmentje és
tulajdonosai részére a társaság adottságainak leginkább megfelelő saját tőke rendezés
érdekében.
A téma előadója több oldalról, vállalkozói oldalról, adóellenőri, auditálói oldalról segít a
hosszútávú megoldások megkeresésében.
Részletes program:
A számviteli törvény 2020 évi változása, a legfontosabb tudnivalók a vállalkozások számára
 Változnak a tőketartalék könyvelésének szabályai
 Osztalék miatti kötelezettség elengedés megváltozott számviteli elszámolása, hatása a
társasági adóalapra
 Új nettósítási szabályok
 Átalakulás miatti tartalékolás
 Tőzsdei cégek és a konszolidált éves beszámoló közzétételi határidő változása
 Létszám fogalma
 Átalakulás miatti részesedés elszámolás
Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban
 Miért és mikor, kinek kell foglalkoznia a tőkevesztés kérdésével
 Mely társaságokra vonatkoznak és mely társaságokra nem vonatkoznak a tőkevédelmi
szabályok
 Lassú, folyamatos tőkevesztés fogalma, PTK szerinti felelősség, kötelezettség, határidők
 A hirtelen gyors tőkevesztésre vonatkozó PTK szerinti tőkevédelmi szabályok Kft-k esetében
felelősség, kötelezettség, határidők
 A hirtelen gyors tőkevesztésre vonatkozó PTK szerinti tőkevédelmi szabályok
részvénytársaságok esetében felelősség, kötelezettség, határidők
 Saját tőke rendezési lehetőségek és azok számviteli adózási kérdései aktualizálva a 2020 évre
is alkalmazható, 2021 évtől kötelezően alkalmazandó jogszabályi változásokkal
Pótbefizetéssel
Törzstőke, alaptőke más módon való biztosításával
- Jegyzett tőke illetve tőketartalék emeléssel, az apportálásra vonatkozó
legfontosabb számviteli és PTK előírások, valamint követelés apportálásának
számviteli és társasági adózási kérdései
- Kötelezettség elengedéssel, kiemelve a különféle eszközökhöz illetve
eszközhöz nem kapcsolódó kötelezettség elengedések számviteli specialitásait
valamint az osztalék elengedés 2020.11.27.-től hatályos elszámolásának
számviteli és adózási jogszabály változását
- Értékelési tartalékkal
 Törzstőke, alaptőke leszállítása saját tőke rendezése érdekében

Mikor érdemes ezzel élni, mikor, hogy kell könyvelni, PTK előírásainak való
megfelelés, illetve a feltételes tőkeleszállítás előnyei
 Saját tőke rendezés hiányában
Más társasággá való átalakulás
Jogutód nélküli megszűnés
Írásbeli konzultációs kérdések
-

Előadó(k):
Stieberné Hörcsik Mária – okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló, okleveles
adótanácsadó, okleveles adószakértő
Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan:
A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén
megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre.
Videókonferencia díja:

27.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
37.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú (12
hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT.
Tartalma: 275 perc videó anyag (három részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási
segédanyag prezentáció.
A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A
megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem
élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén
12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban
megtekintheti a képzést.
A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a
videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.
A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a
megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési
kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem
másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők.
Megrendelés:
 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy
 a
honlapunkról
letölthető
jelentkezési
lap
elküldésével
(e-mail:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)
A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a
díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően
pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.
Elérhetőségeink:
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.

