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IFRS bevezetés
Egyedi beszámolási célokra
A Deloitte Magyarország újonnan induló, havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz kapcsolódó legfontosabb aktualitásokról:
A Kormány 2015. június 12-én megszületett 1387/2015. számú határozatában jóváhagyta a nemzetközi
pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő magyarországi
bevezetésének ütemezését:

Az IFRS alkalmazásának bevezetése, egyes iparágakban teljesen kiváltja a helyi számviteli elvek szerinti
beszámolást. A nemzetközi csoporthoz tartozó vállalatok számára, az IFRS bevezetése jelentős
költségmegtakarítással járhat, ami legfőképpen a szervezetre nehezedő adminisztratív terhek
csökkenésében mutatkozik meg. A jelentős adminisztráció-csökkenés abból származik, hogy ezen
vállalatok a jövőben sok esetben megspórolhatják a kétféle pénzügyi kimutatás-csomag elkészítésével járó
többletmunkát, hiszen a jövőben elegendő lesz az IFRS szerint bemutatniuk az eredményeiket.
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 igényelnek,
hatékonyabban kiküszöbölve ez által a befektetésben rejlő potenciális üzleti kockázatokat.
A pénzintézetek esetében a közös európai felügyelet miatt fontos az IFRS alkalmazása. A bankok
többsége már most IFRS szerint jelent, amely jelentős többletmunkát jelent a korábbi és jelenlegi, magyar
számvitelen alapuló felügyeleti jelentésszolgálathoz képest, amely kettős jelentésszolgálat az IFRS
bevezetéssel egyszerűsödik. A szektor többi szereplője és a nemzetközi cégek számára is megfontolandó
ugyanakkor a nemzetközi standardok alkalmazása, hiszen az érintett külföldi cégcsoporthoz tartozó ezáltal
IFRS jelentésszolgálatra csoportszinten kötelezett szervezetek így egy komplett (magyar nyelvű)
tranzakció-szintű nyilvántartás elkészítésének az adminisztratív terhei alól mentesülhetnek.
Minden vállalatnak aki IFRS bevezetése előtt áll, érdemes minél előbb megkezdeniük a felkészülést, mert
így tervezhetőbbé és jobban ütemezhetővé válhatnak a bevezetéssel járó feladatok, szükséges lépések és
költségek úgy, mint az IT-fejlesztésekhez szükséges pénzügyi ráfordítások és a képzésekkel járó HRkiadások.
Az IFRS könyvvezetőkre speciális adószabályok, adóalap módosító tételek vonatkoznak majd, ezért az
egyes évek adóterhelése módosulhat. Ezen túlmenően az áttérésnek lehet egy egyszeri jelentősebb
adóhatása is, ezért mindenképpen szükségszerű az eltérő szabályrendszer rövid és hosszú távú
hatásainak előzetes felmérése, valamint célszerű a halasztott adópozíciók azonosítása és ezek értékelése.
Az IFRS sikeres bevezetésének egyik legfontosabb feltétele,
hogy a vállalati vezetők és szakértők fel legyenek készülve a
számviteli szabályok változásaira és megfelelő oktatásokban
és továbbképzésen vegyenek részt. Ennek segítése
érdekében a Deloitte a komplex képzési programjai mellett
olyan ingyenesen elérhető magyar nyelvű kiadványokat
jelentet meg, mint az IFRS Zsebkönyv, amit a jobb oldalon
található képre kattintva tud letölteni.
Habár a részletszabályok még nincsenek pontosan kidolgozva,
érdemes időben felkészülni a változásokra, hiszen ezek
jelentősen érintik az üzleti folyamatok széles körét. Számos
olyan területen várható kihívás, mint például:
•
•
•
•
•
•
•

az alaprendszer és a főkönyvi rendszer módosítása
az eltérő szabályrendszer adó- és cash flow hatásai
a derivatív ügyletek elszámolásával kapcsolatos szabályváltozások
a konszolidációs szabályok eltérése
a tervezési, kontrolling és ösztönzési rendszer átalakítása
a tőketervezés és érzékenységvizsgálatok
az árbevétel, hosszú távú szerződések és megállapodások elszámolási hatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott munkacsoportok – melyeknek célja az IFRS bevezetés
előkészítése és annak hatásainak felmérésére – tagjai a Deloitte szakértői is. Így hírlevél formájában
azonnal tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink számára a friss változásokról, fejleményekről.
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