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Bevezető
Bizonyos társaságok 2016-tól kezdődően választhatják a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok (“IFRS”) szerinti egyedi
beszámolást és azon alapuló adózást, széles körben azonban
2017-től kezdődően nyílt meg a lehetőség az áttérésre. Az IFRS
beszámolásra és adózásra való áttérésre vonatkozó döntéseket eddig
részben hátráltatta a kezdeti szabályozásban rejlő bizonytalanság,
pontatlanság, illetve a gyakorlat hiánya. A 2016. őszi adócsomag
több ponton is módosította az IFRS specifikus szabályokat, amelyek
egyrészről az eredeti szabályozásban megbúvó pontatlanságokat
és anomáliákat orvosolták, másrészt eddig nem szabályozott
kérdésekről is rendelkeztek. A módosítások eredményeképp egy
sokkal egyértelműbb és kiszámíthatóbb szabályozási környezet állt
elő, ezzel ténylegesen megteremtve a széleskörű áttérés feltételeit.
A Deloitte 2017. első negyedévében közel 70 társaság bevonásával
kérdőíves felmérést végzett annak feltérképezésére, hogy a cégek
miképp gondolkoznak most az IFRS áttérésről, annak időzítéséről
és legnagyobb kihívásairól. Ezúton köszönjük minden kedves
válaszadónak a hozzájárulását jelen felmérési összefoglaló
létrejöttéhez, és bízunk benne, hogy kiadványunkban érdekes és
hasznos információkkal szolgálunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felmérésben közölt adatok,
megállapítások nem reprezentatívak a nemzetgazdaság egészére
vonatkozóan.
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Felmérés
eredményei
Áttérés ütemezése
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 2017. márciusi adatai alapján eddig közel 130 cég
választotta az IFRS-eket egyedi beszámolási célokra, 2016-ban csupán 11 társaság,
2017-től kezdően további 119 cég. Az áttérők többsége, közel 67%-a Budapesten és Pest
megyében működő társaság, de jelentős számú áttérő van még Zala, Fejér és BorsodAbaúj-Zemplén megyékben (e megyékben az áttérő társaságok további 26%-a működik).
Az áttérők iparági megoszlása a következők szerint alakul:
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Adminisztráció és szolgáltatás

6%

Szakmai tud. műszaki tev.

6% Ingatlanügyek
29% Pénzügyi, biztosítási tev.
5% Információ, kommunikáció

29%
32%
5%

1%

1% Szolgáltatás és vendéglátás
32% Szállítás, raktározás
7% Kereskedelem
1% Építőipar
2%

Vill. energia, gáz, gőzellátás

7% Feldolgozóipar
1. sz. ábra: Áttérők iparági megoszlása

2%

Egyéb

Ezen adatok alapján meglepő, hogy a feldolgozóipar, azaz a gyártó társaságok,
valamint az adminisztratív szolgáltatók részaránya az áttérők között igen
alacsony (együtt összesen 10%). E cégek ugyanis jellemzően multinacionális
cégcsoportok tagjai és már jelenleg is nagy arányban készítenek az anyavállalatuk felé
IFRS-ek szerint összeállított jelentéscsomagot a csoport konszolidált beszámolójának
elkészítéséhez, így ezen szegmensekben járna elvileg a legkisebb befektetéssel az IFRS
egyedi beszámolásra történő áttérés.
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Tervezi az Ön cége az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő alkalmazására való áttérést 5 éven belül?
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Igen, 4-5 éven belül
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Már alkalmazzuk
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32%

Nem

33%
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Összes válaszadó

2.sz. ábra: Áttérés ütemezése

A megkérdezett társaságok közel 60%-a öt éven belül tervez átállni az IFRS alapú
beszámolásra és adózásra, miközben 9% már áttért. Ezen belül is a megkérdezettek
41%-a következő 3 éven belül tervezi az áttérést. Tekinttel arra, hogy az áttérésre való
felkészülés időszükséglete jellemzően 6-12 hónap között szóródik, ez egyben azt is
jelenti, hogy ezen társaságoknál már akár hónapokon belül meg kell kezdeni az áttéréssel
kapcsolatos előkészítő tevékenységeket, projekteket.
A Deloitte megközelítése alapján egy-egy áttérési projekt az alábbi mérföldkövekre
bontható:

Gap elemzés

Megvalósítás (implementáció)

IFRS áttérés napja

Tesztelés

Nem pénzügyi
szektor

1 hónap

1-4 hónap

1 hónap

Pénzügyi szektor

1 hónap

2-14 hónap

2 hónap

Felkészültség igazolása
(könyvvizsgálat)
3.sz. ábra: Áttérési projektek jellemző mérföldkövei, időszükséglete
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A felmérés szerint meglepő ugyanakkor, hogy a megkérdezettek 33%-a egyáltalán nem tervez jelenleg
átállni IFRS alapú beszámolásra annak ellenére sem, hogy ezen társaságok 32%-a már most is készít
IFRS jelentéscsomagot a konszolidált beszámoló elkészítésével összefüggésben. E társaságok az alábbi
pontokat jelölték meg, mint az áttérést leginkább hátráltató tényezőket:

A jelenlegi beszámolási
rendszer jól működik, nem
kívánunk rajta változtatni

Nem látom
hozzáadott értékét,
előnyét

Az IFRS áttérés
elmaradásának
okai

Nincs rá erőforrás

Megvárjuk, amíg
nagyobb tömegben
áttérnek a cégek,
versenytársak és
releváns tapasztalat
rendelkezésre áll

A szabályozás
kiforratlansága, hatóságok
oldaláról tapasztalat hiánya

4.sz. ábra: IFRS áttérés elmaradásának okai

A fentiek alapján a második leggyakoribb indok az áttérés elhalasztása kapcsán az
óvatosság és kivárás. Egy ilyen jelentős és gyakorlatilag az egész társaság működésére
kiható döntés meghozatalakor érthető az óvatosság, ugyanakkor az IFRS beszámolásra
már áttért társaságok között megtalálhatók a magyar piac meghatározó iparági szereplői
is, amelyeknél mind a nagy gyakorisággal ismétlődő problémák, mind a legspecifikusabb
részletkérdések is felmerülnek. A szabályozó továbbá folyamatosan konzultál a piaci
szereplőkkel és tanácsadókkal az áttért társaságok tapasztalatainak felmérése és a
szabályrendszer esetlegesen szükséges további javítása érdekében. Ennek köszönhetően
a releváns tapasztalat gyorsan terjed az IFRS beszámolásban érintett körben, így a
tapasztalat hiányára alapozni az IFRS áttérés elhalasztását nem feltétlen indokolt.

Áttérés indokai
Az áttérni tervező társaságok elsősorban az anyavállalati nyomást és törvényi
kötelezettséget jelölték meg, mint az áttérés elsődleges motivációját. Ez érthető is, hisz
a Deloitte tapasztalatai alapján az áttérés, még abban az esetben is, ha a társaság már
készít valamilyen szintű és részletezettségű IFRS jelentéscsomagot, az áttérést megelőző
időszakban és az áttérés évében jelentős erőforrás kapacitás lekötéssel jár az adott cég
oldaláról. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy ez csak egy átmeneti állapot,
mivel az áttérést követően, miután kialakultak az új könyvviteli, beszámolási folyamatok,
jelentősen egyszerűsödhet és gyorsulhat a zárás folyamata és megszűnik a párhuzamos
(számviteli törvénynek és IFRS-knek megfelelő) könyvvezetés szükségessége.
Ezt támasztja alá, hogy a válaszadók közül többen jelölték meg, mint az áttérést motiváló
egyéb tényezőt az adminisztráció várt egyszerűsödését.
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Áttérés motivációja
56%

Anyavállalati döntés, elvárás

Jogszabályi előírás

20%

Üzleti partnerek elvárása

10%

6%

Kedvezőbb adóterhelés

Nyitás a külföldi, pénzügyi
piacok felé

2%

Kedvezőbb pénzügyi helyzet

2%

Egyéb
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5.sz. ábra: IFRS áttérés motivációja

A jogszabály az alábbiak szerint írja elő, engedi meg az áttérést az egyes társaságok,
iparágak vonatkozásában:

2017

2018

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások

Választható

Kötelező

Biztosítók

Választható, de kivételekkel

Választható, de kivételekkel

MNB által felügyelt más intézmények

Választható, de kivételekkel

Választható, de kivételekkel

Tőzsdei kibocsátók

Kötelező

Kötelező

Leányvállalat, amelynek a közvetlen vagy közvetett
anyavállalata a konszolidált beszámolóját IFRS-ek szerint
készíti

Választható

Választható

Könyvvizsgálatra kötelezett társaságok

Választható

Választható

Külföldi társaság mo-i fióktelepe

Választható

Választható

1.sz. táblázat: Társaságok, amelyek számára kötelező vagy választható az áttérés
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A megkérdezett társaságok 36%-a egyébként úgy ítéli meg, hogy az áttérés nem lesz
jelentős hatással a pénzügyi helyzetére, mivel az IFRS-ek szerint megállapított adózás
előtti eredménye a várakozásai, információi szerint kevesebb, mint 10%-kal tér majd el a
magyar számviteli törvény szerint megállapított eredménytől. További 28% véli úgy, hogy az
áttérés bár észrevehető, de mégsem jelentős (azaz 25% alatti) eltérést eredményez majd a
társaság eredményében:

7%

> 50%

10%

25-50%

10-25 %

28%

36%

<10 %

Nincs
információm

0%

19%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6.sz. ábra: IFRS és magyar számviteli törvény szerint megállapított adózás előtti eredmény várható eltérése

E kérdéskörről korábban, még az IFRS beszámolási szabályok bevezetése előtt, a
szabályozó is készített felmérést, akkor azonban a válaszadók nagyobb aránya vélte úgy,
hogy a két számviteli rendszer szerinti eredmény között kicsi, azaz 10% alatti az eltérés.
Kihívások
Az áttérés legjelentősebb hátráltató tényezői között a válaszadók az alábbi pontokat jelölték
meg (fontossági sorrendben):
Megfelelő számú, képzett
IFRS szakember hiánya

Nem látom
hátrányát az
áttérésnek

Kedvezőtlen
adóterhelés,
kiforratlan szabályozás
7.sz. ábra: IFRS áttérés hátráltató tényezői
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IFRS áttérés
hátráltató
tényezői

IFRS beszámoló
összeállításának
magasabb időigénye

Az átálláshoz kapcsolódó
magas egyszeri költségek
(szakértő-, IT költségek, stb.)

40%

A Deloitte tapasztalata alapján a megfelelő számú, képzett szakember hiánya valóban élő
probléma most a magyar piacon. Ez természetesen adódik abból, hogy csupán néhány
éve került előtérbe az IFRS áttérés kérdése hazánkban, így tömegesen 2016. év során
kezdődött meg a pénzügyekben jártas szakemberek IFRS ismeretének mélyítése. Fontos
ugyanakkor látni, hogy könyvvizsgálói, tanácsadói oldalról az érintett nagy piaci szereplők,
így természetesen a Deloitte is, az elmúlt két évben rendkívül célzottan és tudatosan
mélyítette a szakemberei IFRS-ekben való jártasságát, e szakemberek végigkísérték
a jogszabályalkotás és pontosítás folyamatát, valamint részt vettek az áttérő cégek
felkészítésében mind számviteli, mind adózási oldalról. Így kialakult az a tanácsadói kör,
mely mély gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a témában és mozgósítható az áttérési
projektek, kérdések kapcsán.
Figyelembe véve továbbá, hogy a már áttért társaságok közel 35%-a kiemelt adózó, további
43%-a pedig 200 millió forint feletti éves adóteljesítménnyel bír a NAV statisztikái alapján,
könnyen belátható, hogy az áttért társaságok ellenőrzései kapcsán a következő 2-3 éven
belül eljutunk abba az állapotba, hogy e gyakorlati tapasztalat mind adózói, tanácsadói,
mind pedig szabályozói és ellenőrzési oldalról tovább mélyül és terjed. Ismert továbbá
az is, hogy a NAV rendkívül tudatosan készül az IFRS környezetben működő társaságok
ellenőrzésére, 2018. év végére mintegy 200 gyakorlati IFRS ismeretekkel rendelkező
munkatársat kíván az adóhatóság állományában tudni.
A gyakorlati tapasztalatok alapján - amint azt az összefoglalónk 3.sz. ábráján bemutattuk az áttérési felkészülés időszükséglete és erőforrás igénye nem elhanyagolható, ugyanakkor
ez a befektetés rövid távon megtérül a már említett adminisztráció csökkenés és a
nemzetközileg is összehasonlítható és transzparens beszámolás révén.
Maradva az áttérést érintő problémáknál, a megkérdezettek az alábbiak szerint
rangsorolták az áttérést érintő szakmai kihívásokat:

Könyvvezetés kialakítása, átalakítása

Munkavállalók IFRS képzése

8.sz. ábra: IFRS áttérés legjelentősebb szakmai kihívásai
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Nem meglepő módon a szakmai kihívások között a listavezető nem az IFRS-k számviteli
részletkérdései, hanem az IFRS beszámolóhoz kapcsolódó adózási kérdések. Bár a
Deloitte szakembereinek tapasztalata alapján a kapcsolódó adószabályok újszerűsége
és bonyolultsága, valamint az IFRS jelentette sokszínűség miatt e terület várhatóan a
következő évek egyik olyan kérdésköre lesz, amelynél az esetleges adókockázatok elkerülése
érdekében fokozottabb figyelem szükséges az adózási-számviteli szakemberek részéről.
Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy a tavaly őszi jogszabály-módosítások révén kialakult
adózási környezet már egy stabilabb és kiforrottabb szabályozási hátteret képvisel, így az
adó többé nem lehet akadálya az IFRS-ek szerinti beszámolásra történő áttérésnek.
A fentiek fényében meglepő ugyanakkor, hogy a felmérésben résztvevők fele látta csak
szükségesnek, hogy az IFRS beszámolásra és adózásra való áttérés kapcsán feltételes
adómegállapítás vagy állásfoglalás iránti kérelem keretében egyeztessen a nyitott, kétes
adókérdésekről, tételekről a szabályozóval. Bár a Deloitte szakemberei is elismerik, hogy IFRS
környezetben egy feltételes adómegállapítás iránti kérelem közel sem egyszerű (mivel ha az
adójogszabály értelmezéséhez az ügylet számviteli elszámolása is releváns, akkor a feltételes
adómegállapítás előfeltétele a Magyar Könyvvizsgáló Kamara előzetes szakmai véleménye az
IFRS szerinti elszámolás helyességéről). Fontos tudni, hogy nem minden IFRS környezetben
kért feltételes adómegállapításhoz kell az előzetes IFRS szakvélemény.
Az adózás mellett jelentős szakmai kihívásként jelölték meg a válaszadók a magyar számvitelIFRS közötti eltérések feltárását. Az ún. GAP elemzés, amelynek célja az üzleti tranzakciók
átvizsgálása és elemzése révén lényegességi szinttől függetlenül, valamennyi magyar
számvitel-IFRS közötti különbség feltárása, valóban kritikus tényező a sikeres IFRS áttéréshez,
hiszen ez alapoz meg olyan implementációs kérdéseket, mint pl. a számviteli politika
kialakításához szükséges vezetői döntések, az IFRS beszámolóhoz szükséges információk
hatékony előállításának módja, illetve a szükséges IT fejlesztések.
Végezetül a felmérésben részt vevő társaságok arról is nyilatkoztak, hogy megítélésük
szerint szakembergárdájuk számviteli és adózási fronton mennyire felkészült az átállásra.
A beérkezett válaszok alapján leginkább adózási kérdésekben, szabályokban való jártasság
terén vannak nagyobb elmaradások:
8%

Megfelelő mértékű a felkészültség

15%

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

38%
50%

35%
Több területen van hiányosság

29%

19%

Nem, egyáltalán nem

6%
0%

10%

Adózási szaktudás

20%

30%

40%

50%

IFRS szaktudás

9.sz. ábra: IFRS áttérésre való felkészültség mértéke a társaságnál

Ezt orvosolandó, a Deloitte szándéka szerint a közeljövőben egy IFRS áttérésről szóló
ingyenes Webcast sorozatot indítana, amelynek keretében egy-egy témakör kerülne
részletesebben bemutatásra maximum egy óra terjedelemben. Amennyiben Webcast
sorozatunk felkeltette érdeklődését, kérjük jelezze ezt az alábbi link segítségével: LINK.
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60%

Deloitte IFRS
szolgáltatásai
Adózás

Számvitel
Szervezet

Beszámolókészítés

Kommunikáció

Tőkemenedzsment

IT rendszerek

FŐBB KIHÍVÁSOK

Kontrolling,
tervezés
Beszerzés

AMIT A DELOITTE KÍNÁL

Az alaprendszer és a főkönyvi rendszer
módosítása: az IT rendszereknek a tranzakció
szintű IFRS adatokat kell generálnia.

Olyan IFRS adatgenerálási folyamat kialakítása, amely
átlátható és költséghatékony számviteli, zárási
és riporting folyamatokat eredményez.

Az IFRS 1 az első bevezetés esetében
összehasonlító adatokat tesz kötelezővé, amely
alapján az alkalmazást megelőző két évet is IFRS
szerint kell megjeleníteni.

Az összehasonlító adatok előzetes vizsgálata,
segítség az összetett tranzakciók elemzésére és
bemutatására.

Derivatív ügyletek elszámolása: a szabályváltozásoknak az adózásra és a tőkemegfelelésre is
hatása lesz (volatilisebb saját tőke és szavatoló tőke).

A származékos ügyletek hatékonyabb alkalmazása.
Számviteli, adózási, tőkemenedzsment és
kockázatkezelési szempontokat is szem előtt tartó
optimális megoldás kidolgozása.

Adózás: az IFRS és a magyar számviteli
szabályok szerinti adózás előtti eredmény
jelentősen eltérhet. Az IFRS könyvvezetőkre
speciális adószabályok, módosító tételek
vonatkoznak majd, ezért az egyes évek adóterhelése
módosulhat. Az áttérésnek lehet egy egyszeri
jelentősebb adóhatása.

Az eltérő szabályrendszer rövid és hosszú távú
adó- és cash flow hatásainak felmérése, az áttérés
egyszeri adóhatásának elemzése több adónem
(HIPA, társasági adó, különadók, stb.) szempontjából.
Új szabályokkal kapcsolatos értelmezési kérdések
kitisztázása.

Halasztott adók: halasztott adópozíciók
azonosítása és ezek értékelése.

A halasztott adózáshoz kapcsolódó ügyletek
vizsgálata, illetve segítségnyújtás az eltérő
adópozíciók értékelésében.

Eltérő konszolidációs szabályok: az IFRS szerint
a döntéshozatali és finanszírozási struktúra miatt is
szükségessé válhat a konszolidáció.

Az IFRS szerinti eltérő szabályozás potenciális
hatásainak, valamint az átstrukturálás lehetőségének
előzetes vizsgálata.

Tőketervezés és érzékenységvizsgálatok: az
egyes ügyletek hatása jelentősen megváltozik az
IFRS rendszerében.

Tudatos, a statikus és dinamikus
tőkehatásokat figyelembe vevő tőketervezés,
érzékenységvizsgálattal kiegészítve.
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A tervezési, a kontrolling és ösztönzési
rendszer átalakítása: a tervezés, a kontrolling és
az ösztönzés rendszerének IFRS standardok szerinti
átalakítása.

Iránymutatás a folyamatok átalakításához, az új tervezési
és kontrolling rendszerek validálása.

Árbevételek elszámolása, hosszú távú
szerződések: az egyes ügyletek hatása
(költségallokáció, tőkeszükséglet, nyereségesség)
jelentősen megváltozhat.

Az egyes szerződések, illetve termékek előzetes
vizsgálata. Az eredményre és a tőkehelyzetre gyakorolt
hatások felmérését célzó, az ügyletekhez kapcsolódó
komplex tanácsadási szolgáltatások.

Oktatás: a számviteli szabályok megváltozása
a szervezet egészére kihat, ezért szükségessé
válik a vezetők és az egyes területek oktatása,
továbbképzése.

Több komplex képzési programot is kínálunk az
egyes munkavállalói szintek számára, a számviteli
munkatársaktól egészen a cég felsővezetéséig.

Egyéb IT rendszerekre gyakorolt hatások:
az áttérés az alaprendszerhez, illetve főkönyvi
rendszerhez kapcsolódó egyéb rendszerekre is
hatással lehet.

A változásmenedzsment az átállási folyamat hatékony
implementációjának támogatására. A szervezet IT
architektúrájának újragondolása lehetőséget kínálhat
jelentős költségcsökkentésre is.

Üzleti és beszerzési döntések: változik többek
között a hosszú távú megállapodások, a bérleti és
lízing-szerződések elszámolási hatása.

A Deloitte egy korszerű IT eszköz fejlesztésén dolgozik,
amely a bérleti és lízingszerződések IFRS szerinti
kezelését teszi lehetővé. Egyedi szerződések vizsgálata
révén a beszerzési döntések támogatása.

Az IFRS standardokra való átállás folyamata

1. Eltéréselemzés

2. Megvalósíthatósági
tanulmány

3. Átállási folyamat

4. Indulás

• Az IFRS és a magyar 		

• Folyamatok: számviteli és egyéb kapcsolódó folyamatok; 		

számviteli szabályok 		

kontrollfolyamatok fejlesztése, zárási folyamat-			

• Implementáció támogatása

optimalizáció (fast close)

• Változásmenedzsment

különbségeinek elemzése
• Zárási és 			
beszámoló-készítési 		
folyamatok
• Számviteli és adózási 		
hatásvizsgálat
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• IT: specifikáció, tesztelés, minőségbiztosítás, adatmigráció 		
ellenőrzése
• HR: képzési igények, ösztönzési rendszer

• Felkészültség vizsgálata

• Folyamatos támogatás
• Projektmenedzsment

Szakértőink
Amennyiben IFRS áttéréssel kapcsolatosan további információra, tájékoztatásra lenne
szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba szakértőinkkel:

Bodor Kornél
Partner
Könyvvizsgálat
+36 (20) 938-6601
kbodor@deloitteCE.com

Veszprémi István
Partner
Adó- és jogi tanácsadás
+36 (20) 910 9436
iveszpremi@deloitteCE.com

Molnár Gábor
Partner
Könyvvizsgálat és tanácsadás
+36 (20) 582-2505
gmolnar@deloitteCE.com

Helybély Judit
Szenior menedzser
Adó- és jogi tanácsadás
+36 (20) 582 2505
jhelybely@deloitteCE.com

Földvári Roland
Igazgató
Tanácsadás
+36 (70) 373 3222
rofoldvari@deloitteCE.com

Ádám Endre
Menedzser
Adó- és jogi tanácsadás
+36 (20) 229 0956
eadam@deloitteCE.com
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