
IFRS-ekkel kapcsolatos oktatás
 – Szeretne többet tudni a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokról (IFRS)?

 – Esetleg csak bizonyos, speciális előírásokra kíváncsi, 
de nem szeretne emiatt akár egy hetet is igénybe 
vevő, drága, teljes IFRS képzésen részt venni?

 – Problémát jelent az IFRS-eken alapuló anyavállalati jelentés-
csomag vagy az IFRS pénzügyi kimutatások összeállítása?

 – Kevésbé jártas az IFRS-ek elméleti hátterében vagy 
gyakorlati alkalmazásában?

 – IFRS konverziót tervez, de nem tudja, hogyan kezdje 
és olyan számviteli kérdéssel szembesült, amelyre 
nem tudja a választ?

 – Hallott már az új IFRS standardok előírásairól, de nem 
tudja, milyen potenciális hatásai lehetnek a pénzügyi 
kimutatásaikra? Kérdései vannak az új standardok 
értelmezésével, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan? 

Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, mi tudunk segíteni a 
probléma megoldásában. 

A KPMG Akadémia által szervezett IFRS oktatások
A KPMG Akadémia által szervezett Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok (IFRS) képzés moduljai a jelenleg 
hatályos valamennyi IFRS standardot lefedik. Az egyes 
képzések a témakörök összetettségének megfelelően 
mutatják be a standardokat, lehetővé téve a résztvevők 
számára az IFRS-ekben való fokozott elmélyülést és 
a gyakorlati alkalmazási kérdések megismerését. A 
tematika többek között az alábbi standardokat fedi le:
 – IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása 
 – IAS 2 Készletek 
 – IAS 7 Cash flow-kimutatások 
 – IAS 12 Nyereségadók 
 – IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések 
 – IAS 17 Lízingek
 – IAS 18 Bevétel 
 – IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás és IAS 39 

Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés

 – IAS 36 Eszközök értékvesztése
 – IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek 
és függő követelések 

 – IAS 38 Immateriális javak
 – IFRS 1 Az IFRS első alkalmazása 
 – IFRS 3 Üzleti kombinációk, IAS 27 Konszolidált 
és egyedi pénzügyi kimutatások, IAS 28 Társult 
vállalkozásokban lévő befektetések és IAS 31 Közös 
vállalkozásokban lévő érdekeltségek

 – IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzétételek

További oktatásokat is tartunk az IFRS-ek változásairól 
(például a készülő IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 
standardról), illetve az új, 2013. január 1-től érvényes, 
jelentős változásokat eredményező standardokról, úgy mint:
 – IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások
 – IFRS 11 Közös konstrukciók
 – IFRS 12 Egyéb gazdálkodó egységekben lévő 
részesedések közzététele

 – IFRS 13 A valós érték meghatározása

A képzéseket vezető oktatói kört olyan szakemberek 
alkotják, akik nemcsak szakterületükön végeznek elismert 
munkát, de többéves oktatói tapasztalattal bírnak. 

Ügyfél-specifikus oktatás, workshopok és 
szakmai konzultáció
Amennyiben igényli, és költségtakarékosabb, hatékonyabb 
megoldás érdekli, esetleg nem kíváncsi a teljes IFRS 
tanfolyam anyagára, csak egyes standardok vagy egyes 
területek IFRS szerinti elszámolásainak szabályait szeretné 
megismerni, akkor akár a KPMG épületében, akár Önöknél 
a helyszínen is tudunk oktatást tartani. Ezen oktatás 
előnye, hogy a képzés általában hatékonyabb a kisebb 
létszám és a fókuszált, személyre szabott témakörök miatt.

Igény szerint szervezünk workshopokat és szakmai 
konzultációkat elsősorban az IFRS-ek gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatosan.
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Kapcsolat:
Örömmel nyújtunk bővebb tájékoztatást az IFRS-ekkel 
kapcsolatos képzéseinkről akár egy prezentáció, akár egy 
személyes találkozó keretében. Ha bővebb felvilágosításra 
van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
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