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Az új lízing standard hatálya és lényeges változása

Az új lízingstandard 2019. január 1-től
hatályos. Miért releváns ez 2017-ben?

Mert az összehasonlító periódus
adatainak meglétéhez elengedhetetlen
a mielőbbi felkészülés az áttérésre,
mivel a 2017. december 31-es adatokat
– mint nyitó adatokat – már az új
lízingstandard szerint kell bemutatni
teljes visszamenőleges alkalmazás
választása esetén.

Kiket érint az új lízingstandard?

Mi a legjelentősebb változás az új
lízingstandard kapcsán?

A standard hozta változások
gyakorlatilag minden IFRS-t alkalmazó
vállalatot érintenek.

Mérlegbe kell emelni a bérelt
eszközöket és kapcsolódó fizetési
kötelezettséget.
Ezáltal módosul a korábban ismert
operatív és pénzügyi lízing modell
a lízingbe vevők esetében és új egy
egységes lízing elszámolási modell kerül
alkalmazásra.

Megfontolandó kérdések lízingbevevői szemmel

Üzleti hatások

Folyamatok

Számvitel

• Mérleg, eredménykimutatás
hatáselemzés szükségessége

• IT rendszerek fejlesztése

• Szerződések besorolása

• A bérleti szerződések szükséges
adatainak összegyűjtése, az adatbázis
karbantartása

• A szerződések az új lízingstandard
szempontjából releváns adatainak
kinyerése, tárolása és a jövőbeni
szerződésmódosítások nyomon
követésének adminisztrációja

• KPI-okban, hitel kovenánsokban való
változás
• Kompenzáció, bónuszokra való
hatásvizsgálat
• Beszerzési stratégia: Bérlet vagy vétel?
• Befolyásolhatja a hitelfelvételi
költségeket és a vállalat általános
megítélését

• A bérletekkel kapcsolatos információ
igény és az adminisztrációs terhek
növekedése
• Új bérleti szerződésekre vonatkozó
belső jóváhagyási folyamatok
átalakítása

• Több komponensből álló szerződések
azonosítása és számviteli kezelése
• Vonatkozó számviteli politika
elkészítése

• Pénzügyi és más releváns osztályok
oktatása

• Lehetséges mentességek körének
felmérése

• A bérleti szerződésekre vonatkozó
folyamatok és számvitel belső
kontrollja

• A bérleti szerződések miatt mérlegbe
emelt eszközökre vonatkozó
értékcsökkenés elszámolás
módszertanának meghatározása
és hasznos élettartamának éves
felülvizsgálata
• A bérleti szerződések miatt mérlegbe
emelt eszközök értékvesztés
szükségességének vizsgálata
• Halasztott adózásra gyakorolt hatás

Miben tud a Deloitte segítséget nyújtani?

Lízing
szerződések
átnézése

Üzleti és
számviteli
tanácsadás

• Belső érintettek
és szerződések
azonosítása.

• Áttérési és
folyamatos
hatásfelmérés

• Főbb mérlegelési
pontok
azonosítása.

• Belső kontroll és
folyamatokban
való változás.
• Eszköz beszerzési
döntések
modellezése
(lízing vagy vétel).

IT
rendszerek
és adatok

• Jelenlegi számviteli
rendszer vizsgálata.
• Szerződés adatbázis
építés
• Adatbázisok
pontosságának
teljességének,
vizsgálata.

Emberi
erőforrás

Oktatás

• A vállalati KPI
–okra hatással
lehet

Személyre szabott
oktatás:

• Bármely
szerződés
változás
kommunikációja

• Pénzügyi vagy
nem- pénzügyi
terület

• Innosys komplex
software-es
megoldás

• Vezetői oktatás

• Üzlet vagy
számvitel orientált
terület

• Szoftverek
telepítésére,
karbantartására
vonatkozó vizsgálat.
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