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Gyorsteszt 
IFRS-áttéréshez 

Amennyiben megfordult a fejében az alábbi kérdések 
bármelyike:
 – Érdemes áttérnem az IFRS-ekre?
 – Mikor térjek át az IFRS-ekre?
 – Használhatom az anyavállalati riportokban szereplő 

számokat?
 – Szükséges módosítani az eddig az anyavállalat felé 

riportált számokon?
 – Eurós könyvvezetésű társaság esetén milyen teendőim 

vannak?
 – Kell változtatnom a jelenleg alkalmazott rendszereken és 

folyamatokon?
 – Mit jelenthet ez költségek szempontjából?
 – Milyen területek bevonására lesz szükség?
 – Mikor kell meghoznom a döntéseket?
 – Milyen konkrét feladataim lesznek?

…forduljon szakértőinkhez, akik tudják a választ!

Egy rövid interjú során képet kapunk társasága 
működéséről, és tájékoztatjuk Önt az áttérés lehetséges 
előnyeiről, nehézségeiről, hogy megalapozottan 
dönthessen arról, kíván-e élni az áttérés lehetőségével.

Az alábbi eszközökkel támogatjuk Önt a fenti kérdések 
megválaszolásában:
 – Hatáselemzés a legfontosabb különbségekről 

Feltárjuk azokat a lényeges területeket, melyek az IFRS

és a magyar számviteli rendszerek eltéréseiből fakadóan 
módosításokat igényelnének az esetleges áttérés során.

 – Döntési pontok és akciótervek   
Azonosítjuk a lényeges döntési pontokat, és lehetséges 
akcióterveket vázolunk fel arról, hogy mit mikor 
célszerű megtennie. Bemutatjuk az áttérés lehetséges 
időpontjainak és módjainak előnyeit és hátrányait.

 – Lehetőségek kommunikálása 
Összefoglaló prezentációt készítünk a fentiekről 
a menedzsment/tulajdonos számára magyar, 
angol vagy német nyelven.

*A szolgáltatást a KPMG abban az esetben tudja nyújtani vállalatának, ha egyéb, cégük 
által igénybe vett KPMG-szolgáltatás miatt nem áll fenn összeférhetetlenség. 

Hamarosan sokak számára lehetőség nyílik arra, hogy az IFRS-ek szerint 
készítsék el egyedi beszámolójukat. Az IFRS-ekre történő áttérés sok előnyt 
rejt magában, ám számos feladattal is jár. A saját helyzete megkönnyítése 
érdekében válassza meg ésszerűen az áttérés módját!

Kapcsolat:
Rakó Ágnes 
igazgató 
T: +36 1 887 7438  
E: agnes.rako@kpmg.hu

Dezsényi András  
menedzser 
T: +36 1 887 7481  
E: andras.dezsenyi@kpmg.hu

Németh Miklós  
menedzser 
T: +36 1 887 7476  
E: miklos.nemeth@kpmg.hu

KPMG.hu

Sok időt vesz igénybe?
Mindössze fél napot kérünk Öntől, hogy egy 
telefonos/személyes interjú keretében megismerjük 
társasága legfontosabb jellemzőit!

Miért éri ez meg Önnek?
 – testreszabott útmutatás 
 –  átfogó javaslat a feladatok ütemezéséről
 – magas minőség, kedvező áron
 – világos és érthető kommunikáció

…azaz szakértelem, érthetően.


