IFRS-hez kapcsolódó szolgáltatások
Számviteli tanácsadás

Magyarországon különösen megfigyelhető, hogy a
kedvezőtlen gazdasági körülmények hatására általános
üzleti bizalmi válság lépett fel. A Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása megfelelő
eszközként szolgálhat a cégek számára, hogy ezt az
elvesztett bizalmat visszanyerhessék. A vállalatok
versenyképességének fenntartásához jelentősen
hozzájárul, ha beszámolójukat nemzetközi standardok
szerint készítik el, hiszen emiatt vonzóbbak lehetnek a
külföldi befektetők számára, akik a befektetetési
döntéseikhez nemzetközileg is összehasonlítható és
transzparens adatokat nyernek, hatékonyabban
kiküszöbölve ez által a befektetésben rejlő potenciális
üzleti kockázatokat.

Szolgáltatásaink
IFRS bevezetés
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek
napjainkban már a világ számos országában elfogadottak
és az Európai Unió harmonizációs törekvése, amely a
számviteli standardok egységesítését célozza, jelentősen
hozzájárul az IFRS bevezetés aktualitásához. A sikeres
áttérés eredményeként ügyfeleink hatékonyabbá,
eredményesebbé tudják tenni az áttérés folyamatát,
biztosítva emellett a szabályozásnak való teljes
megfelelést.
A Deloitte módszere az áttérés sikeres lebonyolításához
magában foglalja az alábbiakat:

Tanácsadás IFRS számviteli politika összeállításához

IFRS diagnosztika és GAP elemzés

IFRS adatok előállítása

IFRS beszámoló összeállítása

IFRS audit

Üzleti döntések számviteli modellezése

IFRS aktualitások
Cégcsoport szintű jelentéskészítési kötelezettséghez
kapcsolódó tanácsadás
Az anyavállalat számviteli előírásai szerint készülő
jelentéscsomagok összeállítása a szoros határidők és a
szűk erőforrás kapacitás miatt plusz terheket
eredményezhet a cégek számára. Munkatársaink
széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a
csoportszintű jelentési csomagok összeállításában, illetve a
témában ismert legjobb gyakorlatok alkalmazásában.
Üzleti tranzakciókat megelőző IFRS tanácsadás
A vállalatok komoly kihívásokkal szembesülhetnek egy-egy
egyedi, komplex tranzakció IFRS szerinti elszámolásában,
hiszen egy ilyen összetett üzleti tranzakció a vállalat és a
menedzsment teljesítménymérésére használt mutatókra
(KPI) is kihathat. Emiatt kiemelten fontos, hogy a
menedzsment döntései számviteli szempontból is
megalapozottak, annak hatásai tervezhetőek legyenek.
Tanácsadás olyan egyéb területen, ahol az IFRS
jelentősen eltér a magyar szabályoktól:





Bérleti és lízing konstrukció
Cégvásárlások, eladások
Vegyesvállalatok
Outsourcing

Tanácsadás a pénzügyi szektor specifikus IFRS
elszámolási kérdéseivel kapcsolatban
Napjainkban a pénzügyi szektor szereplőire (bankok,
hitelintézetek és biztosítók) nagy nyomás nehezedik, hogy
a számos különböző beszámolási kötelezettségüknek
időben eleget tegyenek. A Deloitte szakértői segítséget
tudnak nyújtani a pénzügyi szektort tipikusan érintő IFRS
kérdésekben, mint a fedezeti elszámolások, értékvesztés
és amortizált bekerülési érték számítás, vagy a pénzügyi
instrumentumokhoz kapcsolódó komplex számítások.

Komplex tanácsadás
IFRS 9: Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos
számviteli tanácsadási szolgáltatások
Az IFRS 9: Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos új
sztenderd (tervezet) az egyik legnagyobb kihívást jelentő
terület a vállalatok számára, mivel az ezekhez kapcsolódó
IFRS szabályok meglehetősen komplexek és bonyolultak.
A pénzügyi instrumentumok valamely fajtája a vállalatok
többségénél megtalálható (részvények, kötvények, fedezeti
ügyletek formájában) így több területen is merülhetnek fel
kérdések ezek IFRS szabályok szerinti elszámolásával és
közzétételével kapcsolatosan.
IFRS 3: Cégvásárláshoz kapcsolódó számviteli
tanácsadás
Dinamikusan változó gazdasági környezetünkben
folyamatosan nő a felvásárlások, üzletrész-vásárlások,
átalakulások száma a multinacionális vállalatoknál. Azok a
vállalatok, amelyek konszolidált beszámolójukat IFRS
szerint készítik és érintettek bármilyen cégcsoport szintű
felvásárlásban vagy átalakulásban, gyakran szembesülnek
kihívásokkal a fent említett tranzakciók IFRS szerinti
megfelelő elszámolásához kapcsolódóan. A vételár
allokációhoz kapcsolódó számviteli kalkulációk és
elszámolások széleskörű tapasztalatot és a vonatkozó
IFRS szabályozás pontos ismeretét igénylik.

Fedezeti ügyletek (Hedge Accounting)
A fedezeti ügyletekhez kapcsolódó IFRS szerinti
elszámolások még azokat a cégeket is komoly kihívások
elé állíthatják, akik több éve IFRS szerint készítik a
beszámolójukat. Az ilyen típusú ügyletekhez kapcsolódó
vezetői döntések az egész vállalat működésére hatással
vannak, így kiemelten fontos azok megfelelő bemutatása a
cég IFRS beszámolójában. Az IFRS a fedezeti ügyletekhez
kapcsolódóan komplex és bonyolult szabályokat tartalmaz,
amelyek értelmezéséhez és gyakorlatba való átültetéséhez
a vonatkozó szabályok részletes és pontos ismerete illetve
megfelelő tapasztalat szükséges.
IFRS képzések, workshopok
Gyakorlatias, több éves tapasztalaton alapuló tréningjeink
anyagát ügyfeleink aktuális és speciális igényei szerint
állítjuk össze, annak érdekében, hogy a lehető
legmegfelelőbb, gyakorlatba leginkább átültethető tudást
adjunk át. A tréningek tematikái lefedhetik valamennyi IFRS
sztenderdet, ezáltal teljes és általános képet adva az
aktuálisan hatályos szabályozásról, illetve igény szerint
egyes sztenderdeket vagy területeket helyezünk előtérbe,
ha az jobban megfelel ügyfeleink aktuális igényeinek.

Miért érdemes a Deloitte-ot választania?
A Deloitte Magyarország számviteli tanácsadói sokrétű
tapasztalatot szereztek a különböző iparágakban végzett
korábbi megbízások során. Helyi és nemzetközi
szakembergárdánk naprakész tudással rendelkezik, így
tájékoztatni tudjuk ügyfeleinket bármely új változásról.
Naprakész és mélyreható ismereteink a témában lehetővé
teszik, hogy komplex szolgáltatásokat nyújtva támogassuk
ügyfeleinket az IFRS bármely területén.
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