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Az új standard hatálya és lényeges változásai

Az új bevétel elszámolási standard
2018. január 1-től hatályos.
Miért releváns ez 2017-ben?

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.

Kiket érint az új bevétel elszámolási
standard?

Az új standard hatályba lépésével
bekövetkező változások lényegében
az összes IFRS-t alkalmazó vállalatot
érinti.

Mik a legjelentősebb változások
az új bevétel elszámolási standard
kapcsán?

A bevétel elszámolás alapelvei
megváltoznak, mely következtében
annak értéke és időzítése is
módosulhat.
Továbbá az új standard előírásainak
való megfelelés következétben az
eredménykimutatás is módosulhat.

Az új bevétel elszámolási standard okozta kihívások

Számvitel és pénzügyi beszámolás

Üzleti hatások felmérése

Üzleti folyamatok és rendszerek

• Jelentős bevételi forrásokat generáló
termékek és szolgáltatások új
standard szerinti áttekintése;

• A bevételek elszámolható
mértékében bekövetkezett változások
felmérése;

• Addícionális adatigény azonosítása és
az adatok elérhetőségének felmérése;

• Jelentős döntések és becslések
azonosítása;

• A bevételek elszámolásának
időzítésében történt változások
hatásának felmérése;

• 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.

• KPI-okra való hatás felmérése;
• Kompenzációra, bónuszokra
vonatkozó hatásvizsgálat;
• A vállalat vevőkkel folytatott
üzletmenetében szükséges
potenciális változások azonosítása;
• Adózási hatások felmérése.

• A szükséges adatok összegyűjtésére
vonatkozó folyamatok kialakítása;
• Adminisztrációs terhek növekedése;
• IT rendszerek fejlesztése;
• Új folyamatok és kontrollok felállítása;
• 5 lépéses bevétel elszámolási
modell beépítése a folyamatokba és
rendszerekbe.

Miben tud a Deloitte segítséget nyújtani?

IT
rendszerek
és adatok

Üzleti és
számviteli
tanácsadás

• Áttérés és
folyamatos
hatásfelmérés

• Jelenlegi
számviteli
rendszer
vizsgálata

• Üzleti folyamatok
átalakítása

Adótanácsadás

• Potenciális
adóhatások
vizsgálata

• Számviteli politika
módosítása

Személyre szabott
oktatás:
• Vezetői oktatás
• Felhasználói
oktatás (üzleti
terület vagy
pénzügyi terület)

• Adatbázisok
pontosságának,
teljességének,
relevanciájának
vizsgálata

• Belső kontrollok
átalakítása

Oktatás
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