A pénzügyi instrumentumok IFRS 9 szerinti besorolását
támogató eszköz

Az új pénzügyi instrumentum standard hatálya és lényeges változása

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

Mert az összehasonlító periódus
adatainak meglétéhez elengedhetetlen
a mielőbbi felkészülés az áttérésre,
mivel a 2017 január 1-től az adatokat
– mint nyitó adatokat – már az új
pénzügyi instrumentum szerint kell
bemutatni.

Kiket érint az új pénzügyi
instrumentum standard?

A standard hozta változások
gyakorlatilag minden IFRS-t alkalmazó
vállalatot érintenek. Kritikus
hatással van a hitelezési folyamatra
és a vevőkövetelésekre, nyújtott

Deloitte
által kínált
megoldás
megkönnyíti a
besorolás jelenlegi
és folyamatos
elvégzését

Mi a legjelentősebb változás az
új pénzügyi instrumentum standard
kapcsán?

A standard új, elvi alapú
követelményeket hoz a besorolás és
értékelés tekintetében

hitelekre, értékpapírokra.

A standard új értékvesztés modellt
tartalmaz, mely a veszteségek korábbi
megjelenítését eredményezi.

Fedezeti elszámolás szabályai is
módosultak.

Deloitte IFRS 9 - Besorolás támogató eszköz
Intraneten elérhető, személyre szabott arculatú webes alapú kezelő felület. Funkciók:

1

Jogosultság kezelés

4

Multi-language, multi-company egységes
megoldás

2

Workflow megoldás

5

Riporting, audit és projekt-management
támogatás

3

Hitel adatbázis input és output

6

Folyamatos IFRS9 szerinti besorolás
támogatása

Szerver oldali követelmények
•
•
•
•
•

.Net Framework (4.* or higher must be installed)
IIS webserver (6.* or higher)
SMTP mailserver account
MS SQL server (2008 R2 or 2012 database)
Windows Server (2003 or 2008/2012)

Kliens oldal
IE 10 és feletti

Bármilyen

Firefox 35 és feletti

Chrome 40 és feletti
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