Az IFRS-ek aktuális helyzete Magyarországon.
Keretelvek változásainak és
a tárgyi eszközök kezelésének sajátosságai az IFRS-ben, illetve az arra való áttérés során
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Részletes tematika
1. Az IFRS magyarországi alkalmazásának aktualitásai
1.1 Alkalmazók
1.2 Az IFRS bevezetés folyamata és kihívásai
1.3 Az IFRS-ek hatása az adózásra
2. Keretelvek
1. fejezet: a pénzügyi beszámolás célja:
- általános célú pénzügyi kimutatások
- a jelentéstevő gazdálkodó egység
- gazdasági erőforrások
2. fejezet: a hasznos pénzügyi információk minőségi jellemzői
- alapvető minőségi jellemzők
- kiegészítő minőségi jellemzők
3. fejezet: a pénzügyi kimutatás és a jelentéstevő gazdálkodó egység
4. fejezet: a pénzügyi kimutatás elemei
- eszközök: jogok, gazdasági hasznok teremtésének lehetősége, kontrol
- kötelezettségek: kötelem, gazdasági erőforrások átadása, jelenlegi kötelezettség
- Tőke
- Bevételek és ráfordítások
5. fejezet: megjelenítés és kivezetés
- a megjelenítés folyamata és követelményei
6. fejezet: mérés
- bekerülési érték
- jelenlegi érték

7. fejezet: bemutatás és közzététel

-

eszközök és kötelezettségek csoportosítása
tőke csoportosítása
bevételek és ráfordítások csoportosítása

2. Tárgyi eszközök megjelenítése és értékelése a magyar számviteli szabályokban és az
IFRS-ben, és kapcsolódó adózási kérdések
a) A tárgyi eszközök megjelenítésének, besorolásának összevetése a magyar számviteli
szabályok és az IFRS alapján:
- ingatlan vagy befektetési célú ingatlan vagy készlet vagy értékesítésre tartott
ingatlan? Melyik standardot alkalmazzam? Elméleti ismeretek esetekkel, példákkal
alátámasztva
b) A tárgyi eszközök értékelésének összevetése a magyar számviteli szabályok és az
IFRS alapján:
- bekerülési értéken vagy valós értéken kell/lehet értékelnem? Hogyan módosítja a
vagyont és eredményt az értékelési módszer alkalmazása?
- értékvesztést hogy értelmezzem?
c) Mit kell tennem a tárgyi eszközökkel, ha a vállalat áttér a magyar számviteli
törvénytől az IFRS-re?
- IFRS 1 standard alkalmazása: mentességek és kivételek elmélete és gyakorlati
alkalmazása
d) A tárgyi eszközök a társasági adózásban
- a magyar számviteli szabályok, az IFRS, és az IFRS-re való áttérés kapcsán
- alkalmazható mentességek a társasági adóban és a szükséges nyilvántartások

