
Az IFRS-ek aktuális helyzete  

 

Kreditpontos IFRS mérlegképes továbbképzés tematika – 2022 

 

A 2022. évi IFRS kreditpontos képzés keretében az IFRS 2022. és 2023. évtől hatályos 

módosításaiból kiemelt témákat áttekintünk, illetve a fenntarthatóság és IFRS szabályozásának 

trendjéről szólnék röviden. Emellett olyan témákat nézünk át, amelyekkel találkozunk a 

gyakorlatban és előfordulhat, hogy nehézséget okoz az értelmezése, vagy az IFRS alkalmazása 

és a magyar jogi környezet érdekes megoldásokat eredményezhet. Ide tartozik az IAS 21 

standard az árfolyamok alkalmazásának szabályozásával, az IAS 20 az Állami támogatások 

kezelésének kérdéseivel, valamint  

 

AZOKNAK AJÁNLJUK EZT A KÉPZÉST, AKIK 

- egyedi éves beszámolójukat az IFRS előírásai szerint készítik; 

- IFRS mérlegképes vagy könyvvizsgálói képesítéssel rendelkeznek, és szeretnék az 

aktuális szabályokat, változásokat, gyakorlati kérdéseket áttekinteni 

- szeretnék átlátni az IFRS és a magyar számvitel közötti különbségeket  

- az IFRS és számvitel aktuális témái irány érdeklődnek. 

 

Tematika 

1. Az IFRS kiemelt kisebb módosításai (25 perc) 

Az IFRS 2022. és 2023. évtől hatályos főbb módosításainak összefoglalása: azokat emeltük ki, 

amelyekkel a mindennapi gyakorlatban jellemzően találkozhatunk, elsősorban az egyedi 

pénzügyi beszámolók szintjén.  

 

a) 2022. évtől hatályos módosítások: 

- IAS 16: bekerülési érték eleme – próbaüzemelés költségei 

- IAS 37 Céltartalék – hátrányos szerződések 

 

b) 2023. évtől hatályos módosítások:  

- IAS 1: hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek besorolása 

- IAS 1, IAS 8: Lényeges számviteli politikák 

- IAS 8: Számviteli becslések 

- IAS 12: Egyetlen tranzakcióból keletkező eszközökhöz és kötelezettségekhez 

kapcsolódó halasztott adó 

 

c) Fenntarthatóság és IFRS 

  



2. Az átváltási árfolyamok változásainak hatása – IAS 21 standard (80 perc) 

Az IAS 21 -es standard bizonyos szabályaival naponta találkozunk, amikor a külföldi 

pénznemben felmerülő tételeket a könyvvezetés pénznemére átszámítjuk. A kérdés, hogy mi is 

a könyvvezetés korrekt pénzneme? Hogy kell értelmezni és alkalmazni a szabályokat? Mely 

szabályok érvényesek, ha egy adott társaság külföldi tevékenységben rendelkezik 

befektetéssel? Hogyan kell kezelni a funkcionális pénznem változását vagy ha helytelen 

funkcionális pénznemet állapított meg a gazdálkodó?  

- Idegen pénznemben kifejezett ügyletek átszámítása: bekerülési érték, pénzügyi 

rendezés és fordulónapi értékelés, elmélet és esetek 

-  Külföldi tevékenységbe történt nettó befektetések sajátosságai 

-  Más pénznemben kifejezett kimutatások átszámítása: átváltási módszerek és esetek 

 

3. Állami támogatások elszámolása - IAS 20 (50 perc) 

- Az állam meghatározása 

- Állami közreműködés vagy állami támogatás 

- Az állami támogatások megkülönböztetése 

- Az állami támogatások elszámolása 

- Visszafizetési kötelemhez kapcsolódó elszámolások 

 

4. A standardok hatályos értelmezései – SIC áttekintése (25 perc) 

SIC-7: Az EURO bevezetése  

SIC-10:  Állami közreműködés – az üzleti (üzemi) tevékenységhez nem szorosan kapcsolódó 

SIC-32: Immateriális javak – Honlap költségek 

IFRIC 1: Változások a meglévő leszerelési, helyreállítási és hasonló kötelezettségekben 


