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Az elmúlt közel egy évben történelmi jelentőségű változások zajlottak a hazai számviteli, pénzügyi és 

adózási szakmában, illetve szabályozásban. Ezek mögött egy, a Magyarországon működő cégek jelentős 

hányadát érintő folyamat állt.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium az utóbbi években részletesen vizsgálta, hogy milyen feltételekkel lenne 

lehetséges Magyarországon a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) bevezetése a 

társaságok egyedi számviteli beszámolóiban. Hosszú folyamat eredményeképpen 2015. november 26-án 

jelent meg az IFRS-re történő áttérés jogszabályi hátterét kialakító 2015. évi 178. számú törvény. Ez a 

jogszabály bizonyos társaságok számára kötelezővé tette, míg a többség számára választási lehetőséget 

adott az IFRS-ek egyedi pénzügyi beszámolási célra való használatára azáltal, hogy számos ponton 

módosította a számvitelhez és az adózáshoz kapcsolódó különböző jogszabályokat.  

A szakma rendkívüli érdeklődéssel fogadta az új lehetőséget. Ezt bizonyítja, hogy jelenleg is több 

egyeztetés folyik még a jogszabályok pontos értelmezése, illetve azok alkalmazásának gyakorlati kérdései 

kapcsán. 

A törvény kihirdetése óta eltelt idő lehetőséget adott számos társaságnak is, hogy elmélyüljenek a hazai 

szabályozás, illetve az IFRS előírásaiban, értékeljék az esetleges IFRS átállás várható hatásait. Ahogy az 

várható volt, az már most látszik, hogy átállás előnyei nem minden társaság esetén haladják meg a vele 

kapcsolatos költségeket. Ami azonban ennél is fontosabb, az is látszik, hogy a hatások részletes elemzése 

nélkül nem lehetséges felelős döntést hozni az IFRS bevezetéséről egyik esetben sem. Az előadás egyik 

célja, hogy az elmúlt közel egy év tapasztalatait felhasználva mutassa be a társaságok szemszögéből az 

átallás folyamatának legfontosabb lépéseit, a leggyakoribb előnyöket, illetve problémákat. 

Az új jogszabályok jelentős változást hoztak a könyvvizsgálók számára is. Az IFRS átállás számos izgalmas 

kihívást, kérdést tartogat, melyek hatással lesznek az audit munkákra. Az előadás másik célja ezeknek, 

vagyis a könyvvizsgálati szempontoknak a bemutatása. Ennek során röviden kitérek arra, hogy milyen 

feladatai lehetnek a könyvvizsgálóknak az IFRS állás kapcsán. Bemutatom azokat a legfontosabb 

szempontokat, amiket a tervezés, a kockázatok felmérése, illetve az egyéb könyvvizsgálati eljárások 

elvégzése során érdemes lehet figyelembe venni. Ezt követően kitérek az IFRS átálláshoz kapcsolódó 

könyvvizsgálati jelentéssel szemben támasztott követelményekre, illetve a tapasztalatok szerint felmerülő 

leggyakoribb kérdéseket is megbeszéljük a résztvevőkkel. 

Az előadás utolsó szekciójában a résztvevők megbeszélhetik az előadóval, illetve a többi résztvevővel a 

kérdéseiket, illetve szabadon megoszthatják ide kapcsolódó fontos tapasztalataikat. 

 


