Az IFRS áttérés előnyei és a
kapcsolódó kihívások

IFRS áttérés
Érintett társaságok
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9/A. §-a alapján egyes társaságoknak kötelező az IFRS-ek szerinti
beszámoló készítésre történő áttérés, míg bizonyos társaságok választhatják, hogy az éves beszámolójukat az
IFRS-ek szerint állítják össze.

1. Kötelező az IFRS áttérés:
•

a tőzsdén jegyzett társaságoknak

•

a hitelintézeteknek, továbbá a
hitelintézettel egyenértékű prudenciális
szabályozásnak megfelelő pénzügyi
vállalkozásoknak

2. Választhatják az IFRS áttérést:
•

azok a vállalkozók, amelyeknek közvetlen
vagy közvetett anyavállalata az összevont
(konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek
szerint készíti el

•

az MNB felügyelete alá tartozó egyes
társaságok

•

a biztosítók

•

a könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági
társaságok

•

a külföldi székhelyű vállalkozások
magyarországi fióktelepei

Komplexitás
•

Az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésre történő áttérés még azon társaságok számára is számos
kihívást tartogat, amelyek a konszolidált beszámolóhoz készítenek IFRS-ek szerinti jelentéscsomagot.

•

Az áttérés elsősorban egy számviteli feladat, de a társaságon belül számos területet érint (pl.:
kockázatkezelés, folyamatszabályozás, informatika, adózás stb.).
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IFRS áttérés
Időszükséglet

Az IFRS áttérés folyamatának fő fázisai
Az IFRS áttérés három fő fázisra bontható. Az első fázis a GAP elemzés, amelyet az implementációs fázis követ és a folyamat a
teszteléssel zárul.
A GAP elemzés és a tesztelés időszükséglete nagyságrendileg megegyező, míg az implementációs fázis több időt vesz igénybe.

IFRS áttérés napja

GAP elemzés

Implementáció

Tesztelés

Nem pénzügyi
szektor

1 hónap

1-10 hónap

1 hónap

Pénzügyi szektor

2 hónap

2-14 hónap

2 hónap

Felkészültség igazolása
(könyvvizsgálat)
```````
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Az áttérés előnyei
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Összehasonlíthatóság
az iparági
versenytársakkal, és
nagyvállalatokkal

Valós kép a
vállalkozás
pénzügyi
helyzetéről és
teljesítményéről.

Adminisztratív
feladatok és
költségek
potenciális
csökkentése

Automatizáltság
fejlesztésére nyújt
lehetőséget
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Gap elemzés
Módszertan, érintett területek

A Gap elemzés által érintett kritikus
területek

A Gap elemzés módszertana
Az elemzés:
• Kérdőíves felmérés és interjúk
• Workshopok
• Analitikák vizsgálata
• Meglévő modellek összehasonlítsa az
IFRS elvárásaival

Az eredmények:
• A feltárt gapekhez zárási javaslatok

• Kezdeti megjelenítés

Gap
elemzés

• Értékelés
• Számviteli politikák
• Egyéb szabályzatok
• Folyamatszabályozás
• IT Integráció

• A gapek priorizálása

• Lehetséges pénzügyi hatások az
elérhető információk alapján
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Kritikus számviteli és egyéb területek
Kezdeti megjelenítés

Értékelés

• Pénzügyi eszközök és
kötelezettségek besorolása és
kezdeti megjelenítése valós értéken

• Pénzügyi eszközök és kötelezettségek
későbbi értékelése
• Részesedések értékelése

• Tranzakciós költségek vizsgálata

• Piacinál kedvezőbb feltételek mellett
kapott/adott hitelek
kamatkülönbségének elszámolása
támogatásként/juttatásként

• Befektetési célú ingatlanok és
értékesítésre tartott eszközök
elkülönített bemutatása
• Adott anyavállalati garanciák
kimutatása

• Nullára leírt használatban lévő tárgyi és
immateriális eszközök hasznos
élettartamának felülvizsgálata

• Pénzügyi vagy operatív lízingbe vett
eszközök besorolása

• Komponens alapú számvitel alkalmazása

• Céltartalék képzés

• Dolgozói juttatások értékelése

• Halasztott adó követelés és
kötelezettség megjelenítése

• Bevételek elszámolása (IFRS 15 szerint)
• Pénzügyi garancia

• Tőkeemelés, pótbefizetés

Implementációs feladatok

Dokumentációs kötelezettség

• Első IFRS alkalmazók esetén: IFRS
1 hatóköre, célja, kivételei,
mentességei

• Első IFRS szerinti beszámoló
összeállítása, tartalmi elmei
• IFRS egyedi számviteli politika

• Modellezési feladatok:
- Amortizált bekerülési érték

• Szabályzatok, becslések

- Értékvesztés kalkuláció

• Számlatükör, számlarend kiegészítése

- Valós érték

• Gazdaságilag hasznos élettartam éves
felülvizsgálatának dokumentálása

- Halasztott adó
•

Folyamatszabályozás

•

IT fejlesztés

•

Oktatás
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• Kapcsolt felek kimutatása
Főleg FSI területen jellemző
Főleg non-FSI területen jellemző
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Adózási kihívások az áttérés kapcsán és azt követően

Adó GAP elemzés - Az IFRS-ek és a magyar számviteli szabályok szerinti számviteli kezelésből
eredő különbözetek vizsgálata olyan szempontból, hogy az adott eltérések milyen hatással
lehetnek a társasági adó-, illetve a helyi iparűzési adó alapra az IFRS áttérést követően

Korábbi struktúrákra vonatkozó feltételes adómegállapítások, APA határozatok
érvényességének felülvizsgálata, módosítása
Transzferárazási megközelítések, költségalapok felülvizsgálata

Az IFRS specifikus adójogszabályi rendelkezések kapcsán felmerülő értelmezési
kérdések kezelése – feltételes adómegállapítás, állásfoglalás kérések
Halasztott adóstratégia kidolgozása, ÁFA arányosítás módszertanának felülvizsgálata
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