IFRS standardok alkalmazása
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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.

Árbevétel elszámolása, hosszú távú szerződések:
az egyes ügyletek hatása (önköltség, 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.
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