ONLINE BESZÁMOLÓ RENDSZER HASZNÁLATÁNAK
ISMERTETÉSE
Az évzáró mérlegbeszámolók letétbe helyezésének rendje 2017. január után változik, csak
online, központi adatbázisba lehet beküldeni, kétféle módon:
1. A webes felületi képernyőn való beírás,
2. Az Evolut könyvelőprogramban készített .obr fájl feltöltésével.

Ennek a szabályváltozásnak a követésére Az Evolut Mérlegprogram 2017 márciusában új
menüsorokkal bővült az Online Beszámoló Rendszer beépítése miatt.

Az e-beszámoló megküldésével kapcsolatban a Cégszolgálat részéről kiadott a http://ebeszamolo.im.gov.hu/e-beszamolo_feltetelek címen a következő tájékoztató olvasható:

Az elektronikus beszámoló megküldésének általános és technikai feltételei
Ügyfélkapu
Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a megküldő rendelkezzen kormányzati
portál Ügyfélkapus hozzáféréssel.
Amennyiben a megküldőnek nincs Ügyfélkapus hozzáférése, akkor azt létre kell hoznia. /Bővebb
információk a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio/ oldalon találhatók.

Elektronikus űrlap
A beszámoló a honlapunkon az Elektronikus űrlap menüpontban meghatározott űrlapon (módon) nyújtható
be. A beküldéshez elengedhetetlen az Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú
kapcsolat) megléte.
Amennyiben informatikai szempontból helytelenül kitöltött űrlapot küldenek részünkre vagy nem megfelelő
nyomtatványt használnak, a megküldött dokumentumok nem kerülnek befogadásra. Erről a tényről a
Céginformációs Szolgálat Ügyfélkapun keresztül tájékoztatást küld a beküldő részére.
Ebben az esetben a beszámoló nem kerül a honlapon megjelenítésre, illetve a beszámolót be nem
nyújtottnak kell tekinteni.
Az e-beszámoló csatolására vonatkozó műszaki követelmények:
A csatolt dokumentumoknak meg kell felelnie az Igazságügyi Minisztérium által közzétett műszaki
követelményeknek. A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a beszámolók elektronikus
benyújtására vonatkozó műszaki követelmények módosulhatnak, a csatolható fájlformátumok köre a
későbbiek folyamán bővülni fog. Addig is szíves türelmüket kérjük!
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Műszaki követelmények:
•
Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum csak PDF formátumú lehet.
•
Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum előállítása során nincs helye a papír alapú beszámoló
képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. (Ctv 18. § (1)) Szkennelés útján
TILOS előállítani az e-beszámoló csatolmányt.
Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum fájl elnevezésének az alábbi formátum elnevezést
javasoljuk:
•
cegnev_merleg.pdf
•
cegnev_eredmenykimutatas.pdf
•
cegnev_kiegeszito_melleklet.pdf
•
cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf
•
cegnev_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum lehetőleg ne tartalmazzon üres oldalakat. A csatolás előtt kérjük,
ellenőrizze a csatolmány/dokumentum méretét. A csatolmányok összes mérete nem haladhatja meg a 20
MB-ot. PDF formátum előállítására számos alkalmazást találhat az interneten. Például az alábbi
alkalmazással is előállíthat PDF formátumot.
•
doPDF (A program angol nyelvű honlapja: http://www.dopdf.com/)
Amennyiben informatikai szempontból nem szabályszerűen (pl.: nem megfelelő formátumban) küldik meg
részünkre az e-beszámolót és mellékleteit, úgy a beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre.
Az erről kapott értesítésünket követően a beszámolót haladéktalanul, - az általunk jelzett hibák kijavítása
után - ismételten küldje meg részünkre.

Mi a teendője Önnek?

Ahhoz, hogy már a 2016. évről készítendő mérlegbeszámoló elektronikus úton kerülhessen
közzétételre, oly módon, hogy az az Evolut mérlegprogram adataiból átadható legyen: új verziót
kell telepíteni az Evolut Számviteli és Pénzügyi Rendszerből a szokásos internetes frissítés útján.
Ennek a változatnak az első, publikált verziószáma: 9.17.04.01.

Vigyázat!
Az új verzió a telepítése során azonnal kicseréli az OBR hivatkozásokat tartalmazó, az Ön Evolut
rendszerében található két feltöltő alapadat mérlegeit, eredmény-kimutatásait.
•
•

Összköltséges felöltő alapadatok:
Mikrogazdálkodói feltöltő alapadatok:

00000001-9-99
00000002-9-99

A programváltozat első használatba vétele során ügyfelenként, cégenként első lépésként az új
mérlegeket kell az adott cégek/ügyfelek 2016. évi adatállományában egyenként a feltöltő
alapadatokból átmásolni a szükséges mérleg-, eredménykimutatás-változatot, illetve bővíteni
kell a programba már korábban beépített törzsadatokat, illetve további új törzsadatokat kell
felvinni.
Ezt követően az Evolut Mérlegprogram a következő évben ezeket az adatokat már viszi tovább,
megadni csak az esetleges újabb adatokat lesz majd szükséges. Tehát első alkalommal kell
megdolgozni az OBR miatti plusz adatokkal!
Hogyan készítsük el a kiegészítő mellékletet, taggyűlési határozatot PDF-ben, annak érdekében,
hogy azok e fájlformátumban csatoltan feltölthetők legyenek az OBR-be?

A
Contorg
Könyvelőirodájában
évek
óta
a
Könyvelői
Praktikum
(http://online.kpr.hu/index.php) által készített, Beszámolósémák (Excel-alkalmazást)
használjuk, amiben ha kitöltjük a mérleget, eredménykimutatást, akkor automatikusan elkészül
a kiegészítő melléklet is, amiből kattintásra PDF készíthető. A kiegészítő melléklet
alapsémájának egyes beépített szakaszait saját szempontjaink szerint még kiegészítjük általunk
fontosnak tartott szövegekkel, és ez kerül alapból minden ügyfél, cég mérlegbeszámolójának
komplett anyagába, amit természetesen kiegészíthetünk még szükséges esetben.
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TEENDŐK SORRENDBEN

1.

• Mérlegséma bemásolása feltöltő alapadatból
• Evolut mérleg/eredménykimutatás elkészítése a szokott módon
• Előző évi adatok beírása Ft-ban az elkészített mérlegbe,
eredménykimutatásba
• Előző évi adatokkal kiegészített mérleg mentése másként
• A kiegészített mérleget, eredménykimutatást, határozatot, kiegészítő
mellékletet le kell menteni külön mappába PDF-ben, amit csatolni kell

2.

• Evolut programban Állománykezelés Rendszer beállításainak, illetve
Törzskezelés Felhasználó saját törzsadatainak kiegészítése
• Licenctulajdonos, könyvelők, könyvvizsgálók, ügyvezető, aláírók székhely,
születési adatok, regisztrációs szám. stb.

3.

• Evolut Mérlegprogramban az OBR Online Beszámoló Űrlapkitöltőben
szükséges adatok beírása:
• Vállalkozás alapadatai, Vállalkozás egyéb adatai, Beadók, Könyvelők,
Könyvvizsgálók, Beszámoló adatai 1. Beszámoló adatai 2. Beszámoló
adatai 3. Beszámoló adatai 4. OBR Alírók adatai.

A fenti sorrend végeredménye: Nem az OBR webes felületén töltjük ki az állandó adatokat,
hanem az Evolut rendszerben, ami internet kapcsolat nélkül, több részletben is elvégezhető, az
így kitöltött törzsadatok megmaradnak a következő évre is, ahol már ezeket nem kell megadni.
Tetszés szerinti időpontban csatolhatjuk a kiegészítő mellékletet, a taggyűlés mérleg elfogadó
határozatot, illetve még a könyvvizsgálói jelentést. Ezt többször is módosíthatjuk, javíthatjuk a
beadás előtt próbaként az OBR-ben is tesztelhetjük a mérlegeket! A több lépésben létrehozott
OBR adatokat, az Evolut program egy külön mappába helyezi, és innen kell majd az OBR-be való
feltöltésnél azt kiválasztani. Csak ekkor kell internetkapcsolat, és az Evolut Mérlegprogram végzi
el Ön helyett a feltöltést! Kényelmes, megbízható, jól kézben tartható!
A fenti lépések végrehajtásához a következőkben részletezett, illusztrált útmutató nyújt
segítséget. Kérjük, kövesse az itt megadott adatbeviteli szabályokat!
A leírás során pirossal kereteztük be az új adatrészeket, amelyek kitöltésére figyelni kell.
Állománykezelés

Törzskezelés

A cég- és személyi adatokat a cégbejegyzés szerinti tartalommal kell kitölteni, ellenkező esetben,
a feltöltött kész OBR- fájl adatait utólag kézzel kell javítani!
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OBR központi törzsadatok kitöltése
A./Meglévő törzsadatok kiegészítése
Az új verzió telepítése után kell elvégezni az alábbi központi törzsadatok módosítását,
pontosítását, illetve lesz, ahol elegendőnek bizonyul az adatok ellenőrzése.

Állománykezelés  Rendszer beállításai  Licenctulajdonos adatai között a pirossal
keretezett adatokat kell újként, az OBR miatt beírni.
A program licenctulajdonosa vagy a könyvelőiroda, vagy a könyvelését saját maga végző cég,
vagyis a Benyújtó (saját vagy megbízás alapján) személye.

Figyelem!
Az a tapasztalatunk, hogy csak elvétve töltik ki felhasználóink a licenctulajdonos nevét, benne
hagyva a szoftverfejlesztő adatait. Amennyiben ennek helyes kitöltése elmarad, úgy az OBR-ben
a Benyújtó neve alatt a Contorg Kft neve fog megjelenni!
Állománykezelés  Rendszer beállításai  Licenctulajdonos neve

IDE A LICENCTULAJDONOS CÉG /
KÖNYVELŐIRODA NEVÉT ÍRJÁK BE, OLY
MÓDON, AHOGYAN AZ A
CÉGBÍRÓSÁGON BE VAN JEGYEZVE!

Az OBR-hez szükséges új adatok adatok pirossal keretezve
A kiválasztott cég mérlegét
összeállító könyvelő mérlegképes
regisztrációs számát kell beírni!
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Állománykezelés  Ügyfél/Cégadatok módosítása  Azonosítók adatai között a pirossal
keretezett régi adatokat kell pontosan OBR miatt beírni. Ezek az adatok a könyvelését vezető
ügyfél vagy cég adatai.
Állománykezelés  Ügyfél/cégadatok  Módosítás  Azonosítók

Ezek régi adatok, maradéktalan kitöltésük az OBR miatt lett most fontos

Következő lépés, az új verzió Telepítése után a _Feltöltő alapadatból az adott cég könyveléséhez
megfelelő mérlegsémája bemásolása:

Az újabb mérlegséma már tartalmazza az OBR-hivatkozásokat
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Az átvenni kívánt
mérlegtípus kiválasztása

Ez a funkció rányit a „_Feltöltő alapadatok” OBR- azonosítókkal bővített új mérlegeire, és onnan
a szükséges mérleg-, eredménykimutatás típust kell beemelni.

Az átvétel során üzenetet küld a program, például az olyan főkönyvi számlákról, melyek a
feltöltő alapadatban benne vannak, de a mi számlatükrünkből hiányzik.

Az átmásolt mérlegsémát a program (átvétel) bővítménnyel fogja az adott cég mérlegei között
szerepeltetni. Ezt természetesen a megfelelő szövegre kell átírni, módosítani.
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Az új Evolut Mérleg-, Eredménykimutatás-sémák OBR Sorazonosítással kiegészítve:

Törzskezelés: Felhasználó saját adatai  Könyvvizsgáló

Könyvvizsgálóból kétféle van: Természetes személy, és Jogi személy!
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Törzskezelés: Felhasználó saját adatai  Könyvelő

Azt a könyvelőt adjuk meg,
akinek a mérlegképes
regisztrációján történik a
mérleg letétbe helyezése!

Annak a könyvelőnek szükséges megadni az adatait, akinek a regisztrációján nyújtják be a beszámolót.
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Mérleg-, Eredménykimutatás mentése OBR-hez
Az Evolut Mérleg- és Eredménykimutatásokat a szokott módon el kell készíteni, azzal a
kiegészítéssel, hogy az előző év adatainak beírását a 2016-os Sztv. változása miatt most, először
kézzel kell a program által összeállított táblázat előző évi oszlopaiba beírni, majd az így
elkészített mérleget le kell menteni.
A mentett mérlegeket fogja az OBR- adatátadásnál a program behívni és feltölteni.

A mentés másként a már lementett, visszahívott, esetleg módosított mérleg ismételt lementését
teszi lehetővé, más-más néven.

Mentésnél megjelenő ablak:

A mentett mérleg és eredménykimutatás bármikor visszahívható a Megnyitás gombbal később
is, azonban az OBR adatok előállításához az ide mentett mérlegeket fogja a program keresni és
felhasználni akkor, amikor az OBR Beszámoló 2. ablakának adatainál járunk. (Lásd a 14. oldalon.)
A mérleget, eredménykimutatást forintban (nem ezer Ft-ban) kell lementeni, mert az előző évi
adatok csak a forintos mérlegben írhatók be a képernyőn. Az előző évi adatokat a számviteli
törvény változása miatt is kézzel kell beírni. Az így lementett 2016. évi mérleg tárgyévi adatait a
2017 évi mérlegnél már az előző év adatai oszlopban fogja az Evolut Mérlegprogram hozni! Az
OBR adatokkal ugyanígy lesz, a következő évben ezek már készen fognak rendelkezésre állni!

Ezer Ft és Kerekítés!
A mentett mérleget az OBR feltöltésekor az Evolut program ezresíti. Ebből jöhetnek a feltöltött
OBR mérlegben, eredménykimutatásban 1-1 ezer Ft-os eltérések, amit magában az OBRmérlegben, eredménykimutatásban, egy kattintással a sorba beírással lehet korrigálni.
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B./ OBR modul speciális új adatainak rögzítése
Az OBR adatok bevitele és rögzítése az OBR adatok módosítása gomb megnyomásával indul. A
feltöltött adatok után ide bármikor visszaléphetünk, és a módosítás gombbal belépve
ellenőrizhetjük a megadott adatokat, azokat módosíthatjuk, kicserélhetjük a PDF-eket, majd az
OBR fájl mentése gombbal rögzíthetünk.

A munkát kezdjük az OBR adatok módosítása gomb megnyomásával
A módosítás indítása után jutunk el az egyes ablakokhoz, amik tartalmát az alábbiakban
egyesével bemutatunk.
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OBR Online Beszámoló adatai: Vállalkozás alapadatai

OBR Online Beszámoló adatai: A vállalkozás egyéb adatai
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OBR Online Beszámoló adatai: Beadók adatai

Kétféle Beadványt megküldő szervezet van: (könyvelőiroda), valamint a cég saját könyvelője
(természetes személy)
OBR Online Beszámoló adatai: Könyvelők adatai

Kétféle Könyvelő szervezet van: (könyvelőiroda), valamint a cég saját könyvelője (természetes
személy)
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OBR Online Beszámoló adatai: Könyvvizsgálók adatai

Kétféle Könyvvizsgáló van: jogi személy, valamint magánszemély
OBR Online Beszámoló adatai: Beszámoló adatai 1. kitöltése
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OBR Online Beszámoló adatai: Beszámoló adatai 2. kitöltése

Az Evolut mérleg/eredménykimutatás lementett változatát lehet itt kiválasztani és csatolni!
OBR Online Beszámoló adatai: Beszámoló 3. Kitöltése

A könyvtárra kattintással keresés indítható,
hogy a tárolási helyről a PDF-fájlok
meghívhatók legyenek!

Az elkészített kiegészítő melléklet lementett változatát lehet itt kiválasztani és csatolni!
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OBR Online Beszámoló adatai: Beszámoló adatai 4. kitöltése

OBR Online Beszámoló adatai: Aláírók adatainak kitöltése

Ez teljesen új adat, e nélkül hibás lesz az OBR- fájl!
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OBR Online Beszámoló adatátadás menetrendje
A mentett mérleg sorba a Beszámoló 2. ablakban kiválasztott, előzőleg elkészített és lementett
mérleg/eredménykimutatás kerül be, azzal a névvel, ahogyan lementettük (Lásd 8. oldalon)

Az Evolutban mentett mérleg és
eredménykimutatás töltődik fel a
Beszámoló 2. ablak kitöltése után

1. lépés Ellenőrzés
2. lépés OBR fájl mentése

OBR fájl mentésekor megjelenő, illetve az Ellenőrzés elvégeztetésekor olvasható üzenet
konkrétan tartalmazza a hiányzó adatot, fájlt!

Ha a lementett mérleg- és
eredménykimutatást nem töltjük fel a
Beszámoló 2. ablakban, akkor az OBR
adatok mentésénél ezek a sorok üresek
és hibaüzenetet fog jelezni!
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Ha a céglogót is fel akarjuk tölteni, és azt bejelöltük feltöltésre, de nem adtuk meg az elérési
útvonalat, akkor az Ellenőrzés gombra a fent olvasható üzenetet küldi a rendszer.

Hova menti a programunk az OBR fájlt?
Az Evolut program az OBR fájl mentését az alábbi könyvtárba helyezi el (ha C:\ meghajtón van a
program), erről egyébként üzenetet is küld:

c:\evolut\fokonyv\prog\obr_konyvtar\10727627_2016.obr

Az OBR- fájl elérési útvonala a képernyőn így látható:

Figyelem!
Amikor a kiegészítő mellékletet, a határozatot, a könyvvizsgálói jelentést PDF-ben elkészítjük,
akkor ezeket ne az itt látható obr_könyvtárba másoljuk be, hanem egy külön
dokumentumkönyvtárat nyissunk erre a célra. A csatolásra kijelölt mérleg és
eredménykimutatás PDF-fájlt az Evolut program állítja elő, a határozatot, kiegészítő mellékletet,
könyvvizsgálói jelentést valami másik rendszer, ezekből a kijelölés útján komplett XML-fájlt
készítünk az OBR feltöltésre!
Az e-beszámoló csatolmány/dokumentum fájl elnevezésének az alábbi formátum elnevezést
javasoljuk:
•
•
•
•
•

cegnev_merleg.pdf
cegnev_eredmenykimutatas.pdf
cegnev_kiegeszito_melleklet.pdf
cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf
cegnev_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

Például: contorg_merleg.pdf, stb.
Ebből az következik, hogy az Ön által könyvelt cégek mérlegeit cégenként megnyitott mappába
kell lementeni, közvetlenül a programból indított PDF-fájl létrehozásakor.
Mérleg
mentése
PDF-be

A csatolások mentésére egy ilyen könyvtár létrehozását javasoljuk:
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OBR- fájlt feltöltése
Az Evolut programmal készített OBR fájl az e- Beszámolóba az alábbi képen látható helyen
tölthető fel, a fent már ismertetett OBR- fájl elérési útvonal könyvtárából való választással.

Belépés után
kiválasztunk, majd
visszatöltésre
kattintunk

Az Evolut rendszer által készített OBR- fájl feltöltésnél az OBR- fájl kiválasztása az

c:\evolut\fokonyv\prog\obr_konyvtar\10727627_2016.obr

elérési útvonalon történik, míg a csatolmányok elérése a magunk által létrehozott, külön
könyvtárból lehetséges!
Dunaföldvár, 2017. április 12.

Jó munkát kíván Önnek:
Contorg Kft
Ügyfélszolgálat
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