Összefoglaló jelentés a 2018. évi IFRS
felmérés eredményeiről
2018. július
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Bevezető, összefoglaló
A Deloitte Magyarország második alkalommal készítette el IFRS
felmérését, hogy feltérképezze, miképp gondolkoznak a cégek az IFRS
áttérésről, annak időzítéséről és legnagyobb kihívásairól.
A felmérés alapján továbbra is jelentős az érdeklődés az IFRS áttérés
iránt, a megkérdezett társaságok 36%-a jelezte, hogy már át is tért
vagy tervezi az áttérést a következő három éven belül.
A 2018-as adatok szerint már 197 cég tért át IFRS-re.
Az áttérés elsődleges kiváltó oka továbbra is az anyavállalat ezirányú
preferenciája, illetve a jogszabályi előírás. Egyre hangsúlyosabban
jelenik meg azonban az áttérés szempontjai között a nyitási szándék
a külföldi piacok felé, vagy az üzleti partnerek elvárásainak való
megfelelés. A felmérésből ugyanakkor az is jól látszik, hogy sok
társaság, amely az anyavállalati elvárás miatt ugyan készít az IFRSeknek megfelelő jelentéscsomagot, azonban mégsem tervezi az
áttérést, mivel a jelenlegi “duál” beszámolási rendszere már évek óta
bejáratottan és jól működik.
Az előző évi felméréshez képest viszont lényegi elmozdulás
tapasztalható, hiszen egyre kevesebben halasztanák az IFRS-ekre
történő áttérést a szabályozás kiforratlansága miatt. Ez részben
köszönhető annak is, hogy az IFRS adószabályok tekintetében az előző
évhez képest lényegi változás nem történt 2018-ban.
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A felmérésből az is egyértelműen kitűnik, hogy az adózási hatások
felmérése és kidolgozása továbbra is jelentős feladat az áttérő
társaságok számára. A megkérdezettek 60%-a, tehát egyre többen
gondolják úgy, hogy szükséges lesz feltételes adómegállapítást, illetve
állásfoglalást kérniük a tervezett áttérést megelőzően az IFRS-ekhez
kapcsolódó adószabályok tekintetében.
A 2018. január 1-jétől hatályba lépett, az IFRS beszámolásra áttérők
szinte mindegyikét érintő új bevétel és pénzügyi instrumentumokról
szóló standardok bevezetésével összefüggésben a megkérdezettek
többsége úgy látja, hogy leginkább a számviteli és adózási területen
felmerült kérdések esetén van szüksége külső támogatás bevonására.
A felmérés szerint a társaságok túlnyomó többsége, közel 80%-a
érintett az új lízing standard kapcsán, és rendelkezik olyan bérleti
szerződéssel, amely alapján lízingbe vevőnek/adónak minősül. Ezen
szerződések jellemzően járművekhez kapcsolódó szerződések,
előfordulnak továbbá ingatlanokhoz és egyéb gépekhez, műszaki
berendezésekhez kapcsolódó lízingszerződések is.
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A megkérdezettek közel fele szerint az áttéréshez szükséges
felkészülésben mind adó, mind számviteli szempontból hiányosság
észlelhető a társaságoknál.
A Deloitte tapasztalatai szerint az áttérés gondos felkészülést igényel
mind számviteli, mind pedig adózási oldalról. E két aspektust érdemes
már idejekorán, egymással párhuzamosan felmérni és kezelni, hiszen
például az adózási megfontolások is hatással lehetnek bizonyos
számviteli politikai döntésekre és a specifikus adószabályok speciális,
új analitikák kialakítását is szükségessé tehetik.
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Részletes kiértékelés
A tavalyi felmérésünkhöz képest kis mértékben nőtt azon társaságok
aránya, amelyek áttértek az IFRS-ek szerinti könyvvezetésre és egyedi
beszámoló készítésre. Továbbá megfigyelhető, hogy a megkérdezett
társaságok körében csökken az elköteleződés az áttérést illetően,
de még továbbra is a megkérdezett társaságok 36%-a 5 éven belül
tervez átállni. A visszaesés oka arra is visszavezethető azonban, hogy
a korábbi felmérésünkhöz képest a megkérdezettek között nagyobb

arányban fordulnak elő azon tárasaságok, amelyeknek nem kötelező
az áttérés. Ezen társaságok esetén kisebb a hajlandóság az áttérésre,
de várhatóan – ahogy az átállást illetően egyre nagyobb tapasztalat áll
rendelkezésre mind a szabályozó mind a szakma körében – tovább
fog nőni azon társaságok aránya, amelyek áttérnek IFRS-ek szerinti
beszámoló készítésre és könyvvezetésre.

Tervezi a Társaság az IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló
készítésre történő áttérést 5 éven belül?
Már áttért

10%
9%

Igen, 4-5 éven belül

10%

18%

Igen, 2-3 éven belül

Igen, 1 éven belül

17%

8%

25%

16%

Nem tervezi
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A NAV statisztikái szerint az áttérő társaságok száma a következőképp alakult évek szerinti bontásban:
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2017-től áttérők száma

Hasonlóan a korábbi felmérésünkhöz az áttérést nem tervező
társaságok többsége inkább megvárja, hogy a vállalatok még nagyobb
tömegben áttérjenek és a releváns tapasztalat rendelkezésre
álljon. A második legfőbb ok az áttérés elhalasztása mellett, hogy
a jelenleg jól működő beszámolási rendszeren nem kívánnak
módosítani a társaságok. Továbbá megállapítható, hogy az áttérés
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egyik legfőbb korlátjának már nem a jogszabályi szabályozásban
rejlő bizonytalanságokat gondolják a társaságok, sokkal inkább az
erőforráshiány, illetve az átállás hatásainak felmérése okoz problémát
a vállalatoknak.

A korábbi felmérésünk eredményeihez
hasonlóan, az áttérni tervező társaságok az
anyavállalati elvárást jelölték meg, mint az
áttérés elsődleges motivációját. Továbbra
is a megkérdezettek között jelentős arányt
képvisel azon társaságok köre, amelyeknek
a törvényi előírás alapján át kell térniük az
IFRS-ekre, de míg 2017-ben a társaságok
20%-a jelölte meg a törvényi kötelezettséget
az áttérés egyik legfőbb okának, addig
a 2018-as felmérés alapján már csak a
megkérdezettek 16%-a tartozik azon
társaságok körébe, amelyeknek kötelező
az áttérés. Ez részben visszavezethető arra
a tényre is, hogy a pénzintézeti szektor
meghatározó része már áttért az IFRS-sek
szerinti egyedi beszámolásra. Az üzleti
partnerek elvárásainak való megfelelés és a
külföldi pénzügyi piacok felé való nyitás két
további olyan fontos szempont, amelyeket a

megkérdezett társaságok mérlegelnek az áttérésről való döntés meghozatala előtt. Ez utóbbi
két szempont sem meglepő, ugyanis az IFRS-ek használata általános elvárás a külföldi piaci
szereplők körében illetve a nemzetközi pénzpiacokon.
Mi motiválja/motiválta az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolásra történő áttérésben?
56%
56%

Anyavállalati döntés, elvárás
16%

Jogszabályi előírás

Üzleti partnerek elvárásainak
való megfelelés
Kedvezőbb adóterhelés

20%

12%
10%
4%
6%

Nyitás a küldföldi
pénzügyi piacok felé

2%

Kedvezőbb pénzügyi helyzet

2%
2%

10%

24%
24%
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Kihívások
Az áttérés legjelentősebb hátráltató tényezői között a válaszadók
az alábbi pontokat jelölték meg (fontossági sorrendben):

01
02

Megfelelő számú,
képzett IFRS
szakember hiánya

IFRS beszámolók
összeállításának
magasabb időigénye

03
04

Az áttérés egyik legnagyobb kihívása tehát a megfelelő szakemberek
biztosítása. A válaszadók körében jelentősen megugrott azon társaságok
aránya akik úgy vélik, hogy számviteli szempontból nem rendelkeznek
az átálláshoz szükséges szaktudással: míg 2017-ben a válaszadók 35%-a
vélte úgy, hogy nem kielégítő a felkészültsége az átállásra, 2018-ban már
a megkérdezettek 54%-a ítélte meg így a helyzetét.

Az átálláshoz kapcsolódó
magas egyszeri költségek
(szakértői, IT költségek)

Kedvezőtlen adóterhelés,
kiforratlan szabályozás,
költségek
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Adó szempontból még rosszabb a felkészültség: míg 2017-ben
a válaszadók 54%-ának megítélése szerint volt jelentős elmaradása
az IFRS specifikus adószabályok ismeretében, addig 2018-ban már
a megkérdezettek 68%-a gondolta ugyanezt.

Az Ön megítélése alapján a Társaságnál rendelkezésre áll-e
a megfelelő IFRS szaktudás az áttéréshez?
Nem, egyátalán nem

6%
6%
29%

Több területen van hiányosság
Egyes területeken vannak hiányosságok,
de alapjában véve megfelelő
a felkészültég, jártasság
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A Deloitte tapasztalata szerint az adószakemberek témában való
felkészültsége azért rosszabb a számviteli szakemberekéhez képest,
mivel a kapcsolódó, IFRS specifikus adószabályok megértéséhez
és alkalmazásához elengedhetetlen az IFRS-ekben való jártasság
is. Hiába készít egy társaság több éven keresztül IFRS-ek szerinti
jelentéscsomagot az egyedi beszámolója mellett, az adós kollégák

e vetülettel jellemzően csak korlátozottan foglalkoznak. A területtel
kapcsolatos bizonytalanságot jelzi ugyancsak, hogy a megkérdezettek
60%-a gondolja úgy, hogy szükséges lesz feltételes adómegállapítást,
illetve állásfoglalást kérniük a tervezett áttérést megelőzően az IFRSekhez kapcsolódó adószabályok tekintetében.

Az Ön megítélése alapján a Társaságnál rendelkezésre áll-e
megfelelő IFRS speciﬁkus adózási szaktudás az áttéréshez?
20%
19%

Nem, egyátalán nem

Több területen van hiányosság
Egyes területeken vannak hiányosságok,
de alapjában véve megfelelő
a felkészültég, jártasság
Megfelelő mértékű a felkészültség
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IFRS 9
2018. január 1-jétől kötelező volt a hitelintézeteknek, valamint a
hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozásoknak is áttérni a nemzetközi számviteli
előírások (IFRS) szerinti könyvvezetésre. Az átállás kihívás elé állította
az érintett társaságokat, amelyet tovább nehezített a pénzügyi
eszközök besorolása és értékelése tekintetében elfogadott IFRS 9
standard 2018. január 1-jétől történő kötelező alkalmazása is. Az

IFRS 9 bevezetése azonban nem kizárólag a pénzügyi szektorban
tevékenykedő társaságokat érintheti. A megkérdezettek 91%-a
rendelkezik vevő követelésekkel, vásárolt követelésekkel, hitelekkel,
értékpapírokkal, származékos ügyletekkel, részesedésekkel, azaz
pénzügyi instrumentumokkal, míg a társaságok csupán 6%-a pénzügyi
szektorban működő társaság.

A Társaság milyen pénzügyi instrumentumokkal rendelkezik?
(több válasz lehetséges)
Vásárolt követelések

1%

Befektetési jegyek

3%

Állampapírok, kötvények

5%

Nincs pénzügyi instrumentuma

9%

Származékos ügyletek

9%

Hitelkövetelés
(beleértve a kapcsolt kölcsönöket is)

14%

Részesedések

16%

Vevő követelések

43%
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A megkérdezett társaságok 10%-a már áttért
az IFRS-ek szerinti könyvvezetésre, további
78%-a IFRS-ek szerinti jelentéscsomagot, vagy
konszolidált beszámolót készít, azonban az
IFRS 9 implementációt a társaságok 76%-a még
nem kezdte el, amely azt is jelezheti, hogy az
új standard alkalmazása számos értelmezési,
alkalmazási kérdést vetett fel, ami lassította/
lassítja az alkalmazást.

Tapasztalataink alapján a gyakorlatban az
alábbi témaköröket illetően merültek fel
nehézségek, értelmezési kérdések (teljesség
igénye nélkül):
• Vevő követelések, vásárolt követelések,
adott hitelek, értékpapírok, azaz pénzügyi
eszközök besorolása (üzleti modell teszt,
SPPI teszt)

• Értékvesztési módszertan meghatározása,
elszámolása
• Késedelmes tételek kezelése
• Közzétételi kötelezettségek
(ideértve az összehasonlító adatokat is)

Az IFRS 9 bevezetésének mely fázisában tart a Társaság?
Implementálási terv
készítése megtörtént

0%

Implementációt befejeztük

6%

Hatásfelmérés megtörtént

6%

Implementáció folyamatban van

12%

Még nem kezdtük el a bevezetést
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Pénzügyi eszközök besorolása
Az IFRS 9 szerint a pénzügyi eszközöket
és kötelezettségeket amortizált bekerülési
értéken vagy valós értéken kell értékelni.
Az alkalmazandó értékelési eljárást a
szerződéses cash-flow jellemzők, valamint az
üzleti modell célja határozza meg.

A megkérdezett társaságok 73%-a előtt áll
még a szerződéses cash-flow-k vizsgálata,
amiben segítséget tud nyújtani a Deloitte
IFRS 9 besorolást segítő, intraneten elérhető,
széleskörű funkciókkal rendelkező eszköze is.

Merültek-e fel nehézségek a cash ﬂow jellemzők
(SPPI) vizsgálata során?
Jelentős nehézségekkel szembesültünk

2%

Előfordultak problémák

8%

Nem voltak nehézségek

17%

Nem végeztünk vizsgálatot
a cash ﬂow jellemzőkre

73%
0%
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A megkérdezettek 53%-a amortizált bekerülési értéken értékeli a
pénzügyi eszközeit amennyiben a szerződéses cash-flow-k kizárólag
tőke-, valamint a fennálló tőke utáni kamatfizetéseket (SPPI)
testesítenek meg; a fennmaradó 47% eredménnyel, vagy egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valósan értékeli a pénzügyi instrumentumait.

Az amortizált bekerülési értéken, valamint az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valósan értékelt eszközökre az IFRS 9
értékvesztésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Mely IFRS 9 szerinti üzleti modelleket alkalmazza a Társaság?
(Több válasz lehetséges)
Cash ﬂow gyűjtés
és kereskedés

14%

Kereskedés (egyéb)

33%

Cash ﬂow gyűjtés

53%
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Értékvesztés meghatározása, elszámolása
A pénzügyi válság rávilágított arra, hogy az
IAS 39 értékvesztési modellje („felmerült
veszteség”) késedelmesen mutatja ki a
veszteségeket. Az IFRS 9 értékvesztési
modellje („várható veszteség”) alkalmazásával
a hitelezési veszteség időben korábban kerül
elszámolásra, így naprakész információt
szolgáltat a felhasználó számára.
Az értékvesztési modell bevezetése során az
alábbi kihívásokkal kell(ett) a társaságoknak
szembenézniük:
• Felhasznált adatok körének bővítése
• Módszertani keret megteremtése
• Teljes élettartamra szóló várható veszteség
modellezése
• Pénzügyi hatás megértése
• Közzétételi kötelezetségek biztosítása
• IT megoldások, rendszerfejlesztések
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A megkérdezettek 80%-át érinti az
értékvesztés témaköre, azonban
26% alkalmaz az IFRS 9 előírásainak
megfelelő általános módszertant, vagy
a vevőkövetelések esetén egyszerűsített
módszertant.
A válaszadók 54%-a nem változtatott
a korábban alkalmazott értékvesztési
módszertanán az IFRS 9 alkalmazása kapcsán.
Az IFRS 9 alkalmazásának nehézségeit tükrözi
az is, hogy a megkérdezettek csupán 18%-a
érzi, hogy megfelelő mértékű felkészültséggel
rendelkezik.

Az Ön megítélése alapján a Társaság mennyire felkészült
az IFRS 9 bevezetésére/alkalmazására?
Megfelelő mértékű a felkészültség

18%

Egyes területeken vannak hiányosságok,
de alapjaiban véve megfelelő a felkészültség, jártasság

24%

Egyáltalán nem

26%

Több területen van hiányosság

32%
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Vizsgálta-e a Társaság az IFRS 9 bevezetésének várható adóhatását
(társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék)?
Igen

8%

Nem

34%

Nem releváns, mert a Társaság
még nem tért át az IFRS-ek szerinti
egyedi beszámoló készítésre
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Az új standard kihívásaira a megkérdezettek 82%-a külső erőforrás
segítségével készül(t) fel, amelyen belül is az anyavállalati támogatás
képvisel jelentős részarányt; ez összhangban van azzal, hogy a társaságok
jelentős része (60%-a) IFRS szerinti jelentéscsomagot készít.

Hogyan készült fel/tervez felkészülni a Társaság
az IFRS 9 standard kihívásaira? (több válasz lehetséges)
Külső tanácsadó bevonásával

13%

Belső erőforrásokból
oldjuk/oldottuk meg

18%

Oktatáson való részvétellel

22%

Az anyavállalat támogatásával

47%
0%
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Az új szabályok miatt szükségessé válhat a pénzügyi eszközök
nyilvántartásával és értékelésével kapcsolatos jelenlegi folyamatok
átalakítása, kiegészítése, valamint a folyamatokat támogató IT
megoldások fejlesztése. A társaságok leginkább a számviteli és adózási
kérdések tisztázását illetően érzik, hogy külső támogatásra van szükségük.

Az IFRS 9 alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakban felsoroltak
közül melyek esetében érzi úgy, hogy külső támogatásra
lenne szüksége? (Több válasz lehetséges)
Projekt menedzsment
a standard implementációja
kapcsán

2%

IT megoldás kialakítása

7%

Egyik sem

16%

Oktatás

20%

Adózási kérdések tisztázása

27%

Számviteli kérdések
tisztázása

28%
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IFRS 15
Az IFRS 15 „Vevői szerződésekből származó
bevétel” standard a 2018. január 1-jével,
illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban alkalmazandó. Ennek
megfelelően a Deloitte ezen standardra
vonatkozóan is készített vizsgálatot,
annak érdekében, hogy felmérje, hogy
milyen fázisban van az IFRS 15 új bevétel
standardra való áttérés, valamint, hogy milyen
problémákkal küzdenek leginkább
az IFRS 15-öt alkalmazó megkérdezett
társaságok.
A már IFRS-eket alkalmazó társaságok esetén
fontos kiemelni, hogy az összehasonlító
adatok előállítása érdekében az áttérésre
való felkészülés igen időszerű, mivel a 2017.
december 31-i adatokat - mint nyitó adatokat
- már az új bevétel elszámolási standard
előírásaival összhangban kell bemutatni.
Az IFRS 15 standard alkalmazásával a bevétel
elszámolás alapelvei megváltoznak, mely
következtében annak értéke és időzítése is

módosulhat, ezzel együtt hatással lehet a
tárgyidőszaki eredményre is.
A számviteli és pénzügyi területen az alábbiak
jelenthetnek kihívást az új bevétel standard
alkalmazása során:
• Jelentős bevételi forrásokat generáló
termékek és szolgáltatások új standard
szerinti áttekintése;
• Jelentős döntések és becslések azonosítása;
• Visszamenőleges adatgyűjtési szükséglet,
valamint annak terjedelmének azonosítása;
• Az 5 lépéses bevétel elszámolási modell
implementálása;
• A szerződéses költségek új standard szerinti
elszámolása;
• A pénzügyi beszámolásban történő
változások azonosítása;
• Számviteli politika szükséges módosításainak
azonosítása.
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A megkérdezett társaságok túlnyomó része nem rendelkezik számos
vevői szerződéssel, a felmérésünkben résztvevők 66%-a 50-nél
kevesebb vevői szerződéssel rendelkezik. 500 feletti vevői szerződéssel
a megkérdezettek mindössze 8%-a rendelkezik. A társaságok többsége
nem rendelkezik kezelhetetlen számú, 100 darab feletti,
vevői szerződéssel.

Nagyságrendileg hány vevői szerződése, megállapodása van
a Társaságnak, amely az IFRS 15 hatálya alá esik?
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Az IFRS 15 standardon belül számos speciális eset kiemelésre kerül,
melyek kezelése más-más módon történik. A legjellemzőbb speciális
esetek, amelyek a megkérdezett társaságok esetén is előfodrulnak az
utólag adott kedvezmények kezelése, amely a társaságok 27%-át érinti,
valamint a garancia vállalása, amely 20%-ot érint. Jól látható,

hogy a megkérdezett társaságok közel felének a komplexebb
szerződései az említett utólagos engedményre és a garanciavállalásra
terjednek ki, azonban a válaszadók 16%-át semelyik komplexebb
jellemző nem érinti.

Rendelkezik a Társaság olyan komplex szerződésekkel,
melyek tartalmazzák a felsorolt jellemzők közül bármelyiket?
(több válasz lehetséges)
Hűségprogram (ami kedvezőbb
jövőbeli vásárlásra jogosít)

5%

Egy évnél hosszabb teljesítés

9%

Visszaküldési jog

10%

Termékek és szolgáltatások kombinációja

12%

Egyik sem

16%

Garancia vállalása

20%

Utólagos engedmény

27%
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A fizetési feltételekkel kapcsolatban is számos új kritérium jelent meg
a bevétel elszámolására vonatkozóan, mely faktorok befolyásolhatják
a társaságok bevételének realizálását, így ezzel együtt a tárgyévi
eredményt is. A legjellemzőbb ilyen feltétel a változó ár (változó árat
befolyásoló tényezők például a következők: kuponok, diszkontok,

rabatt, jóváírás, ösztönzők, teljesítményjutalékok, hűségpontok, kötbér,
visszavásárlási jog), mely a megkérdezett társaságok 26%-át érinti,
valamint a vevőnek fizetendő díjak, mely 12%-ot érint, azonban
a társaságok túlnyomó részét, 40%-át egyik ilyen kritérium sem érinti.

A vevői szerződések esetében előfordul-e az alábbiak
közül bármelyik? (több válasz lehetséges)
Éven túli ﬁzetés

5%

Nem pénzbeli
kompenzáció

7%

Ingyenes szolgáltatás

10%

Vevőnek ﬁzetendő díj

12%

Változó ár

26%

Egyik sem
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A megkérdezett társaságok esetében
megállapítható, hogy az IFRS 15 bevezetése
jellemzően még nem kezdődött meg, hiszen
a társaságok 66%-a még nem kezdte el
az új standardra való áttérést. A maradék
34% esetén a bevezetés jellemzően még
kezdeti fázisban van, hiszen a megkérdezett

társaságok 15%-a a hatásfelmérés
szakaszában jár, az implementációs
folyamatot a társaságok 11%-a fejezte be
összesen.

Az IFRS 15 bevezetésének mely fázisában tart a Társaság?
Implementálási terv
készítése megtörtént

2%

Implementáció folyamatban van

6%

Implementációt befejeztük

11%

Hatásfelmérés megtörtént

15%

Még nem kezdtük el a bevezetést
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Az IFRS 15 bevezetés fázissal összhangban a
társaságok 38%-a úgy is érzi, hogy a standard
alkalmazására való felkészültség tekintetében
több területen is van hiányosság, 23% pedig
úgy, hogy egyes területeken tapasztaltak még
hiányosságokat, és a társaságok 17%-a pedig

úgy mérte fel, hogy egyáltalán nem keszültek
fel még a bevezetésre. Összeségében
megállapítható, hogy a társaságok mindössze
21%-a érzi azt, hogy megfelelő mértékben
felkészült a bevezetésre.

Az Ön megítélése alapján a Társaság mennyire felkészült
az IFRS 15 bevezetésére/alkalmazására?
Egyáltalán nem

17%

Megfelelő mértékű a felkészültség

21%

Egyes területeken vannak hiányosságok

23%
38%

Több területen van hiányosság
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A társaságoknak több, jelentősebb változással
is szembe kell nézniük az új bevétel
standardra való átállás során, amely jelentős
hatással lehet a tárgyidőszaki eredményre is.
Ezért nem meglepő, hogy a felmérésünkben
résztvevő társaságok közel fele az anyavállalat
segítségével tervezi az áttérést az IFRS
15-re. A társaságok másik fele pedig vagy
oktatásokon való részvétellel (25%) vagy külső

tanácsadó cég bevonásával (15%) könnyítené
meg az áttérést. Mindössze csak a társaságok
13%-a oldja meg kizárólag belső erőforrásból
az áttérést.

Hogyan készült fel/tervez felkészülni a Társaság az új bevétel
standard kihívásaira? (Több válasz lehetséges)
Belső erőforrásokból
oldjuk/oldottuk meg

13%

Külső tanácsadó bevonásával

15%

Oktatáson való részvétellel

25%

Az anyavállalat támogatásával

47%
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A társaságok úgy vélik, hogy leginkább adózási (30%), valamint
számviteli kérdések (29%) tekintetében lenne szükségük külső
támogatásra.

Az IFRS 15 alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakban felsoroltak közül
melyek esetében érzi úgy, hogy külső támogatásra lenne szüksége?
(több válasz lehetséges)
Projekt menedzsment a standard
implementációja kapcsán

3%

IT megoldások kialakítása

8%

Egyik sem

9%

Oktatás

21%
29%

Számviteli kérdések tisztázása
Adózási kérdések tisztázása

30%
0%

34

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A társaságok 32%-a azonban még nem vizsgálta ezen standard
esetleges adóhatásait, a társaságok mindösszesen 9%-a foglalkozott
ezen témakör hatásának vizsgálatával.

Vizsgálta-e a Társaság az új bevétel standard bevezetésének
várható adóhatását (társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék)?
Igen

9%

Nem

32%

Nem releváns, mert a Társaság
még nem tért át az IFRS-ek szerinti
egyedi beszámoló készítésre
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IFRS 16
2016 januárjában kibocsátott IFRS 16 – Lízingek
standardot 2019. január 1-jén, vagy azt
követően kezdődő éves beszámolási időszakra
vonatkozóan kell alkalmazni.
Az IFRS 16 számos területet érintően hoz
változást a korábbi standardhoz (IAS 17)
képest, például több új szempontot fogalmaz
meg a szerződések azonosításával, azok
minősítésével, elszámolásával kapcsolatban.

kell mutatniuk a mérlegükben (eszközként,
kötelezettségként), megszűnik a korábbi
operatív lízing – pénzügyi lízing megközelítés.
A felmérés alapján a társaságok jelentős
részét érintheti a standard bevezetése, hiszen
a megkérdezettek 78%-a rendelkezik olyan
szerződéssel, amelyben az adott társaság
bérlőnek / lízingbe vevőnek minősül.

Az új lízing standard legjelentősebb változása,
hogy a bérbevevőknek a legtöbb bérletet ki

Van a Társaságnak olyan bérleti szerződése, amely alapján lízingbe
vevőnek/bérlőnek minősül?
Nem
Igen
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A megkérdezettek 87%-ánál nem haladja meg
az ötvenet az érintett szerződések száma,
amelyek esetében a társaság bérlőnek /
lízingbe vevőnek minősül.
A kevés lízinggel rendelkező kisebb cégeknél
az adatgyűjtést egy projektcsapat is elvégezheti,
míg a nagy portfólióval rendelkezőknek meg
kell vizsgálniuk, hogy a technológia képes-e
támogatást nyújtani. Például a digitális
szerződésolvasó technológia jelentősen

fejlődött az utóbbi években, gyakran több
nyelvet kezelve, rövid idő alatt tud információt
kinyerni az írásos szerződésekből.
Ezért a technológiai támogatást érdemes
meggondolni a magasabb számú, 100 feletti,
bérleti szerződéses portfólió esetén.
Az adatok összegyűjtésénél nem ér véget
a történet; a rendszereknek képesnek kell
lenniük ezen adatok tárolására és folyamatos
frissítésére is.

Nagyságrendileg hány olyan szerződése van, amelyek esetében
lízingbe vevőnek/bérlőnek minősül a Társaság?
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Egységes értékelési modell alapján a
lízingbevevő eszközei között a használati
jogot megtestesítő eszköz, valamint
még ki nem fizetett díjak jelenértéke
(lízingkötelezettség) jelenik meg.
A lízingbevevő a használati jogot
megtestesítő eszközre értékcsökkenést,
a lízingkötelezettségre vonatkozóan
pedig (futamidő alatt csökkenő nagyságú)
kamatráfordítást számol el.
Az új lízing standard lehetőséget ad egy
egyszerűsített modell alkalmazására is
a rövid lejáratú és a kisértékű eszközök
lízingje esetén, amely alapján a lízingbevevő
az érintett szerződéseket a futamidő
alatt költségként számolja el (lineárisan,
szisztematikus módszerrel – a korábbi
operatív lízing elszámoláshoz hasonló
módon).
Egy lízing akkor minősül rövid lejáratúnak,
ha nem tartalmaz vételi opciót és a lízing
kezdetekor a lízing futamideje 12 hónap vagy
40

annál rövidebb. A megkérdezettek csupán 8%-ánál jellemző az egy évnél rövidebb futamidejű
bérleti szerződések, de a társaságok 56%-a esetében fordulnak elő rövidtávú bérleti konstrukciók.
A kisértékű lízinget a gazdálkodónak a számviteli politikájában kell meghatároznia.
Annak eldöntését, hogy a mögöttes eszköz kisértékű-e, vagy sem, abszolút alapon kell elvégezni.
Az értékelés független a lízingbevevő méretétől, jellegétől és körülményeitől.
A megkérdezettek 31%-a rendelkezik kisértékű eszköz bérlettel, valamint 8%-ának van rövid
lejáratú lízingje, melyek esetén az egyszerűsített modell alkalmazásának lehetősége merülhet fel.
A társaságok jelentős része a felmérés alapján azonban nem élhet ezen mentességgel.

Jellemzően milyen eszközöket bérel a tárasaság?
(több válasz lehetséges)
15%

0%

Járművek
42%

16%

Ingatlanok
Gépek, műszaki berendezések
Számítástechnikai eszközök
Telefon

26%

A társaságok jellemzően gépjárműveket (42%)
és ingatlant (26%) bérelnek, de népszerű
a gépek és műszaki berendezések lízingelése is.
A társaságok 69%-ánál az IFRS 16 standard
bevezetése még nem kezdődött el;
mindösszesen a cégek 3%-a nyilatkozott úgy,
hogy az implementáció befejezésre került.

A Társaságnál milyen mértékben fordulnak elő egy évnél
rövidebb futamidejű bérleti szerződések, amelyek esetében
a Társaság bérlőnek minősül?
Csak ilyen van
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Jellemző
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Nincs ilyen
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Nem jellemző
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Az IFRS 16 bevezetésének mely fázisában tart a Társaság?
Implementáció folyamatban van
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Implementációt befejeztük
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Implementálási terv készítése megtörtént
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Hatásfelmérés megtörtént
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Még nem kezdtük el a bevezetést
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Mivel az IFRS 16 standard bevezetését a társaságok meghatározó
része nem kezdte el, nehéz megítélni annak pénzügyi kimutatásokra,
folyamatokra gyakorolt hatását. A társaságok jelentős része (59%)
azonban nem vár semmilyen változást, vagy gondolja úgy, hogy az
IFRS 16 alkalmazása nem eredményez jelentős hatást.

Mennyire gondolja jelentősnek az IFRS 16 a Társaság
pénzügyi kimutatásaira, folyamataira gyakorolt hatását?
Nem várunk semmilyen változást

5%

Jelentős változásokat várunk

18%

Nem tudom megítélni

23%

Nem várunk jelentős változást
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A megkérdezettek csupán 5%-a érzi úgy, hogy az IFRS 16
standarddal kapcsolatban megfelelő a felkészültsége, míg
49%-a szerint még több területen van hiányosság az új standard
kihívásainak való megfelelés kapcsán. A cégek egy részének lesznek
technikai jellegű számviteli kérdései, melyek óvatos kezelést

igényelnek, de sokuk számára az elsődleges kihívást a szükséges
adatok összegyűjtése, azok megbízhatóságának és a rendszerek
készenlétének biztosítása fogja jelenteni.

Az Ön megítélése alapján a Társaság mennyire felkészült
az IFRS 16 bevezetésére?
Megfelelő mértékű a felkészültség

5%

Egyáltalán nem

15%

Egyes területeken vannak hiányosságok, de alapjaiban
véve megfelelő a felkészültség, jártasság

31%

Több területen van hiányosság

49%
0%
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A megkérdezettek 34%-a a munkavállalók
oktatása tekintetében, 25%-a pedig
a számviteli, pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatások felmérését illetően
érzi úgy, hogy külső támogatásra lenne
szüksége.
A Deloitte az IFRS 16 bevezetésével
kapcsolatban az alábbi területeken tud
segítséget nyújtani:
• Személyre szabott oktatás (pénzügyi
terület / nem pénzügyi terület, üzlet /
számvitel orientált terület);
• Lízing szerződések vizsgálata, azok
minősítése;
• Hatásvizsgálat (pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatások felmérése);
• Az új lízing standard számviteli
elszámolásait biztosító IT megoldás
kialakítása;
• Projektmenedzsment.

A jó projektirányítás elengedhetetlen lesz az IFRS 16 standard implementálása során,
és adott esetben szükség lehet a számviteli/pénzügyi-, üzemeltetési-, beszerzési-, IT-,
valamint adó területek képviselőinek bevonására is.

Az IFRS 16 alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakban felsorolt
feladatok közül melyek esetében érzi úgy, hogy külső támogatásra
lenne szüksége? (több válasz lehetséges)
Projekt menedzsment a standard
implementációja kapcsán

5%

Lízing szerződések adatainak
összegyűjtése, adatbázis építés

7%

IT megoldás kialakítása

13%

Egyik sem

16%

Számviteli, pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatások felmérése

25%

Oktatás
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40%

A megkérdezett társaságok fele azonban még nem vizsgálta ezen
standard esetleges adóhatásait, a társaságok mindösszesen 3%-a
foglalkozott ezen témakör hatásának vizsgálatával. Megjegyzendő
azonban, hogy a felmérésben résztvevő társaságok egy része nem
tért át az IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló készítésre, ezért az új
standard bevezetése nincsen hatással az adópozíciójukra.

Vizsgálta-e a Társaság az új lízing standard bevezetésének várható
adóhatását (társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék)?
Igen

3%

Nem

48.5%

Nem releváns, mert a Társaság
még nem tért át az IFRS-ek szerinti
egyedi beszámoló készítésre
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