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2014-es hírleveleinkben többször is felmerült az IFRS Magyarországon 
történő bevezetése. Ez idei utolsó számunkban újra visszatér a téma, 
hiszen - mint bizonyára Önök is tudják - az elmúlt napokban a kormány 
feltételes pozitív döntést hozott a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szab-
ványok hazai bevezetéséről a társaságok egyedi számviteli beszámolóiban. 
Igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni ezzel kapcsolatban, 
ajánljuk képzéseinket, illetve most induló rovatunkban ezentúl egy-egy 
gyakorlati példán keresztül mutatják be kollégáink az IFRS és a magyar 
számviteli rendszer közötti eltéréseket.

Szintén gyakorlati oldalról közelítjük meg a Nemzetközi Számviteli Stan-
dard Testület idén közzétett új szabványát, mely jelentős változást fog hoz-
ni az árbevétel elszámolásában. Praktikus segítségként ajánljuk figyelmük-
be a T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support Tool) elnevezésű informatikai 
megoldásunkat, mely a teljes áfabevallás automatikus kitöltését teszi 
lehetővé a vállalatirányítási rendszerből lehívott nyers adatok alapján. 

Gondolatébresztő írásokat is olvashatnak a távolabbi jövő bankrendsze-
reiről és a munkavállalók céges internetezéséről. Interjú rovatunkban egy 
magyar sikersztori kulisszái mögé vezet be minket Kovács Zoltán, a For-
netti ügyvezetője és gazdasági igazgatója, és szintén egy siker áll Magos 
Tamással készített beszélgetésünk központjában.

Közeleg az év végi hajrá az üzleti életben, és már belátható távolságban 
vannak a pihenés napjai is. Az előző gondolatok mentén kívánok Önöknek 
sikeres időszakot, majd kellemes ünnepeket, a 2015-ös évben továbbra is 
rövid, praktikus cikkekkel igyekszünk segíteni Önöket munkájukban.

Üdvözlettel,

Balázs Árpád
Üzletágvezető
Könyvvizsgálat
PwC Magyarország

Várjuk továbbra is észrevételeiket e-mailben, illetve jelezzék azt is, ha hírmagazinunkat a 
jövőben kollegáikhoz, partnereikhez is eljuttathatjuk.

Kedves	Olvasó!
A PwC Magyarország évente há-

romszor megjelenő könyvvizsgálati 
hírlevelével, az Iránytűvel hasznos 

híreket, interjúkat, háttér-infor-
mációkat kívánunk megosztani a 
vállalati beszámolók, kockázatke-

zelés, üzleti modellek, stratégiák és 
vállalatirányítás világában dolgozó 

szakemberekkel.
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A jogalkotói szándékot a kormány 
is megerősítette, feltételes pozitív 
döntés született a 2014. november 
7-i kormányülésen az IFRS magyar-
országi bevezetésére vonatkozóan. 
A november 7-én hozott kormányha-
tározat alapján az illetékes intéz-
mények, minisztériumok 2015. 
március 31-ig felülvizsgálják a 
bevezetés adózásra, illetve egyéb 
törvényekre gyakorolt hatását. Ha 
a vizsgálat eredménye alapján nem 
várható jelentős hatás a költségve-
tésre, valamint a statisztikai adat-
szolgáltatás kérdései is megoldható-
ak, megszületik a végleges döntés is. 

A jelenlegi törvényi szabályozás 
szerint Magyarországon mely tár-
saságoknak kötelező IFRS beszá-
molót készíteni?

Magyarországon - az EU 1606/ 
2002-es rendelete alapján – azon 
társaságoknak kötelező a konszo-
lidált beszámolójukat IFRS szerint 
készíteniük, akiknek értékpapírjait 
(részvény, kötvény vagy jelzálogle-
vél) tőzsdén jegyzik (bármely EU 
tagállam „szabályozott piacán”). 
Ezen felül bármely más társaság 
választhatja, hogy a konszolidált 
beszámolóját IFRS alapján készíti 
el. Eddig leginkább bankok éltek 
ezzel a lehetőséggel. 

(A társaságok ma is választhat-
ják, hogy egyedi beszámolójukat 
IFRS szerint elkészítik, ez azonban 
nem jelent felmentést a magyar 
előírásoknak megfelelő beszámoló 
készítése alól.)

A jelenlegi tervezet életbe lépését 
követően mi változik?

A jelenlegi tervezet szerint 2016-tól 
Magyarországon az IFRS választha-
tósága egyedi beszámolók készítésére 
is kiterjed, nem csak a konszolidált 
beszámolókra. Ugyanakkor bankok 
és tőzsdei cégek számára 2017-től 
kötelező lesz az egyedi IFRS beszá-
molók készítése.

Az alábbi táblázat segít eligazodni, 
hogy a jelenlegi terv alapján milyen 
típusú társaságok számára kötelező, 
illetve választható a bevezetés.

Végleges a döntés? 

A döntés még nem végleges, azt meg-
előzi egy hatástanulmány. A végleges 
jóváhagyás jelenlegi információink 
alapján május 31. után várható.

IFRS	átállás	Magyarországon

Összeállításunkban Szántó-
Kapornay Emőkét, a PwC 
számviteli tanácsadó csapatának 
menedzserét kérdezzük a témáról. 

Az elmúlt hónapokban a hazai számviteli, pénzügyi szakmában tör-
ténelmi jelentőségű egyeztetések zajlottak, nemzetközi összehasonlító 
tanulmányok készültek. A kutatások közös mozgatórugója a Nemzet-
gazdasági Minisztérium azon célja, hogy elindítsa a Nemzetközi Pénz-
ügyi Beszámolási Szabványok („IFRS”) bevezetését Magyarországon a 
társaságok egyedi számviteli beszámolóira vonatkozóan.

Vállalkozás
típusa

Beszámoló 
típusa Jelenleg 2016 2017 2018

Tőzsdén jegyzett konszolidált  Kötelező  Kötelező  Kötelező  Kötelező

Bármely más társaság konszolidált  Választható  Választható  Választható  Választható

Hitelintézetek egyedi - -  Kötelező  Kötelező

Tőzsdén jegyzett egyedi -  Választható  Kötelező  Kötelező

IFRS szerint készített 
konszolidált pénzügyi 
kimutatásokba bevont 
vállalkozások anyavál-
lalati döntés alapján

egyedi -  Választható  Választható  Választható

Egyéb vállalkozások 
bizonyos nagyságrend 
fölött 

egyedi - - Választható Választható

A	legfrissebb	újdonságok	–	kérdések	és	válaszok
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Várható-e, hogy csúszás lesz az 
eredeti határidőkhöz képest?

Amennyiben március 31-ig elkészül 
a hatástanulmány és május 31-ig 
elkészül a jelentés a kormány részé-
re, tartható lesz a 2016/2017-es 
bevezetés.

Mi a PwC szerepe ebben a folya-
matban?

A minisztériumok erőforrás-hiány 
miatt a 4 nagy könyvvizsgáló cég 
segítségével készülnek fel a beveze-
tésre. Első lépésként a könyvvizsgáló 
cégek munkatársai kérdőíves felmé-
rést végeztek a régió országaiban 
az IFRS eddigi alkalmazási gyakor-
latáról, bevezetésének hatásairól, 
korábbi tapasztalatokról és felmerülő 
nehézségekről. Majd magyarországi 
vállalatokat kérdeztek arról, hogyan 
viszonyulnának egy magyarországi 
IFRS bevezetéshez, mellyel kapcsolat-
ban pozitív visszajelzéseket kaptak. 

2016-2017 még messze van. Mi-
ért foglalkozunk már most ezzel 
a kérdéssel?

Az IFRS bevezetés az IFRS1 szten-
derd alapján (bizonyos kötelező és 
választható kivételektől eltekintve) 
visszamenőleges hatályú. Így ameny-
nyiben egy társaság 2016-tól IFRS 
alapon készíti el az egyedi beszámo-
lóját, akkor a nyitó mérlegét 2015. 
január 1-jére kell összeállítania.

Az a Társaság, amely jelenleg is 
IFRS alapján jelent anyavállala-
tának, az egyedi IFRS beszámoló-
jában a csoportjelentéssel meg-
egyező számokat szerepelteti?

Amennyiben a társaság az IFRS1-men-
tesítéseket körültekintően választja ki, 
elérhető, hogy minimális különbség 
legyen a csoportjelentés és az egyedi 
IFRS beszámoló között. Természetesen 
egy egyedi IFRS beszámoló kiegészítő 
mellékletében sok mindent szerepeltetni 
kell, ami egy csoportjelentésben nem 
jelenik meg, illetve számos olyan tétel 
elszámolása és bemutatása fontos lesz, 
ami konszolidált szempontból nem éri 
el a lényegességi küszöböt.

Ha egy társaság átáll az egyedi 
IFRS beszámoló készítésére, külön 
nyilvántartást kell vezetnie az 

adóbevallások elkészítése céljából?

Terv szerint nem lesz szükség 
magyar számvitel szerinti külön 
nyilvántartásra, mivel a cél az, hogy 
az IFRS kimutatás alapján kellene 
majd az adót megállapítani. Spe-
cifikus módosító tételek által érhető 
el, hogy a fizetett adó mértéke ne 
változzon jelentősen. A cél nemzet-
gazdasági szinten valósulna meg, 
egyedi eltérések vizsgálata szüksé-
gessé válhat.

Ez azt jelenti, hogy a NAV is az 
IFRS számok alapján fog elle-
nőrizni?

Igen, ez csak így működhet.

A társaság tőkemegfelelését és a sta-
tisztikai adatszolgálatát is az IFRS 
számok alapján kell teljesíteni?

Igen, a cél az, hogy ha egy cég 
átáll egyedi szinten az IFRS alkal-
mazására, semmilyen adatszolgá-
lat ne történjen magyar számok 
alapján.

Hogyan tud a PwC segíteni a tár-
saságoknak az IFRS átállásban?

A PwC’s Academy által szervezett 
két napos tréning során az oktatók 
megvizsgálják a magyar számvitel 
és az IFRS előírásai között meglévő 
legfontosabb különbségeket, bemu-
tatják az áttérés ütemezését, ennek 
során felmerülő problémákat és 
azok lehetséges megoldásait. Ezen 
kívül felkészítik a társaságokat az 
IFRS átállásra.

Miből áll egy társaság felkészítése 
az IFRS átállásra?

Egy IFRS átállási projekt több 
részből áll: először egy hatástanul-
mányt, azaz „impact assessment”-et 
készítünk. Ebben testre szabottan 
elemezzük, hogy milyen pontokon 
várható különbség a magyar és 
az IFRS elszámolás között, majd 
az eltéréseket jelentőségük szerint 
osztályozzuk.

Ezután segítünk elkészíteni a társaság 
IFRS számviteli politikáját. 

Következő lépésben a nyitó mér-
leg, illetve szükség esetén a későbbi 

kimutatások összeállításában tudunk 
segíteni.

A folyamatos IFRS szerinti könyve-
léshez IT támogatás is szükséges.

Milyen rendezvények várhatóak 
az IFRS átállással kapcsolatban?

2014. november 28.: IFRS átál-
lás - ingyenes reggeli, mely során 
Balázs Gábor a legfontosabb tudni-
valókat ismerteti. Terveink szerint 
erre az előadásra a minisztérium 
képviselőit is meghívjuk: 

2014. december 11-12.: IFRS átállás 
tréning: 

Milyen eszközökkel tudjuk még 
segíteni az ügyfeleinket?

Hamarosan megjelenik a magyar 
nyelvű Illusztratív IFRS beszámoló, 
ezen kívül a közeljövőben várható 
egy kiadványunk, melyben az IFRS, 
US GAAP és a magyar számviteli sza-
bályozás különbségeit részletezzük.

Információk az IFRS ingyenes reggeliről

IFRS átállás tréning

http://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy-es-szamvitel/ifrs-reggeli.jhtml%20%0D
http://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy-es-szamvitel/ifrs_atallas.jhtml%20
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IFRS az alapoktól e-learning 
tananyagaink: 

• Bevezetés az IFRS világába
• IAS 37 Céltartalékok, függő köte-

lezettségek és függő követelések;
• IFRS 10 Konszolidált pénzügyi 

kimutatások;
• IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok;
• IAS 36 Eszközök értékvesztése;
• IAS 7 Cash flow-k kimutatása;
• IAS 2 Készletek;
• IAS 38 Immateriális javak;
• IAS 16 Ingatlanok, gépek és beren-

dezések;

Jöjjön el Ön is a PwC ingyenes rendezvényére, ahol 
bemutatjuk, hol tart jelenleg az IFRS magyarországi be-
vezetésének a folyamata! Az előadás során kitérünk azon 
országok tapasztalataira, akik előrébb tartanak az IFRS 
bevezetés folyamatában, valamint megvizsgáljuk, hogy 
Magyarországon milyen számviteli, adózási, informatikai 
kihívásokkal lehet majd számolni.

E-learning	képzések	a	PwC’s	
Academyvel

IFRS	átállás	-	ingyenes	reggeli

A PwC’s Academy képzései interaktív, feladatorientált 
e-learning képzések
formájában is elérhetőek:

• a PwC’s Academy által menedzselt és adminisztrált 
e-learning rendszeren,    illetve

• vállalati ügyfeleink számára akár saját LMS (Lear-
ning Management System) rendszeren keresztül.

Bővebb információ:

Szilágyi Katalin
PwC’s Academy vezető
+36 1 461-9342
katalin.szilagyi@hu.pwc.com

Gulner Annamária
PwC’s Academy
+36 1 461 9143
annamaria.gulner@hu.pwc.com

REGISZTRÁLJON          2014. november 27 ig!

Képzés helyszíne: 
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Képzés időpontja: 
2014. november 28., 9.00

Képzés nyelve: magyar

Képzés díja: ingyenes

A képzésen való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött!

http://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy-es-szamvitel/jelentkezes_ifrs-reggeli.jhtml
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A szabvány az IFRS használók szá-
mára 2017. január 1-jén vagy azt 
követően kezdődő pénzügyi évben 
lesz hatályos. Speciális átmeneti 
rendelkezések vonatkoznak a 
szabvány első alkalmazására. A 
szabvány befogadása az EU-ba 
2015 második negyedévére várha-
tó, nagyon kevés idő van tehát a 
felkészülésre.

Miben áll a változás?

A döntő változás a bevétel-el-
számolás módszerének és az 
időpontjának változása. Megnö-
vekszik ugyanakkor a közzétételi 
kötelezettség is.

Joggal merül fel bennünk a 
kérdés: miért volt szükség erre a 
változásra?

A standard alapvető célja az volt, 
hogy kidolgozzanak egy átfogó 
szabványt, amely egyaránt alkal-
mazható szolgáltatásokra, árukra, 
sőt, akár beruházási szerződésekre 
a világ bármely pontján bármely 
iparágban. Az IFRS 15 tehát fel 
fogja váltani az IAS 11 Beruházási 
szerződések és az IAS 18 Bevéte-
lek szabványt valamint számos 
értelmezését (SIC 31, IFRIC 13, 15, 
18). Várhatóan elő fogja segíteni 
a harmonizációt és az összeha-
sonlíthatóságot a világ különbö-
ző pontjain működő vállalatok 
között, annál is inkább, mivel a US 
GAAP 606 Topic-kal összhangban 
született. A szabvány terjedelme 
a kapcsolódó magyarázatokkal és 
példákkal meghaladja a 300 oldalt, 
amely több, mint bármely más 
eddigi IFRS szabvány terjedelme. 

Tudnál mondani egy ilyen 
példát? Lássuk, hogy is néz ki a 
gyakorlatban egy szolgáltatás 
vagy termék elszámolása az új 
standard szerint!

Persze. Vegyünk egy mindennapos 
telefonvásárlást 2 éves hűségidőt 
tartalmazó előfizetéssel. A csomag 
ára 177 780 Ft. A telefon önmagá-
ban 99 990 Forintba kerülne, 
a szolgáltatás önmagában havi 
6 995 Ft. A példában azt feltételez-
zük, hogy a csomag kedvezményét 
a szolgáltató teljes egészében a 
készülékhez rendelte, ezért meg-
egyezik a szolgáltatás önálló ára és 
a csomagbeli ára. 9 990 Ft a készü-
lék ára a csomagban, ez az összeg 
kerül kiszámlázásra a csomag vá-
sárlásakor az első havidíjjal együtt 
(9 900 + 6 995 = 16 895 Ft).

Jelentős	változások	az	árbevétel	
elszámolásában

2014. május 28-án az IASB (Nemzetközi Számviteli Standard Testület) 
több mint 3 éve először bocsátott ki gyökeres változást hozó új szab-
ványt. Ez az új standard, az IFRS 15: Revenue from Contracts with 
Customers (Vevői szerződésekből származó árbevétel) példa nélküli vál-
tozást fog hozni az árbevétel elszámolásában. Csaknem a világ minden 
jövedelem-termelő gazdasági egysége érintett lesz valamilyen módon.

Cikkünkben IFRS szakértőn-
ket, Halmosi Gábort, a PwC 
számviteli tanácsadó csapa-
tának menedzserét kérdezzük 
az új szabványról.

Eladási ár 
önmagában

Együttes 
eladási ár 

Készülék 99 990 Ft 9 900 Ft

Szolgáltatás havi 6 995 
Ft (24 hónap) 167  880 Ft 167  880 Ft

Total 267  870  Ft 177  780 Ft
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JELENLEG:
A jelenlegi bevétel szabvány nem ad 
részletes iránymutatást a többkom-
ponensű szerződések bevételének 
elszámolására. Ilyen többkompo-
nensű szerződés például a telefon a 
hozzá tartozó szolgáltatással együtt. 
A telekommunikációs szektorban 
elterjedt iparági gyakorlat szerint a 
társaság ebben az esetben a számlá-
zással összhangban számolja el a 
bevételeit. 
Így az első hónap bevétele megegye-
zik a készülék ára plusz az első havi 
szolgáltatás árával, (9 900 + 6 995 
= 16 895 Ft), majd a havi bevételek 
megegyeznek a kiszámlázott szolgál-
tatással (6 995 Ft).

ÖSSZEHASONLÍTVA:
Eszerint Az IFRS 15 alapján az első 
hónapban a társaság elszámolja a 
készülék arányosított árbevételét 
(66 361 Ft) és a szolgáltatás ará-
nyosított bevételének az 1 hónapra 
jutó részét (4 642 Ft)*.

3)   111,419/ 24 hónap = 4,642 Ft

Az első havi  bevétel tehát ösz-
szesen 71 004 Ft lesz szemben 
a jelenleg érvényes szabályozás 
alapján elszámolt 16 895 Ft-tal. 
A bevétel elszámolás üteme tehát 
jelentősen változni fog ebben az 
esetben.

Mikor van ennek jelentősége? 
A teljes bevétel megegyezik a peri-
ódus végén, ugye?

Ha a társaság ezt a telefont március 
1-jén adta el, a fordulónapja pedig 

december 31.-e, akkor az első évi 
árbevétele a jelenlegi szabályozás 
szerint 9 900 + 6 995*10 = 79 850 
Ft, míg 2017-től 66 361 + 4 642 
* 10 = 112 786 Ft. A százalékos elté-
rés több, mint 40%. Természetesen 
ez a pozitív változás a következő két 
évben visszafordul és kiegyenlítődik, 
tehát a szerződés teljes időtartamára 
számolt bevétel ugyanakkora mind-
két módszer szerint. 
Az világosan látszik azonban, hogy 
a bevétel-elszámolás ilyetén változá-
sa módosítja a társaság árbevételét 

mindhárom évben, ami egyaránt be-
folyásolja a társaság piaci megíté-
lését és az alkalmazottak valamint 
a vezetők teljesítményértékelés 
során figyelembe vett mutatóit. 
Ezáltal kihat minden fontos terü-
letre, mint az emberi erőforrások, 
a pénzügy a kontrolling, a jog és a 
kereskedelem.

2017-től Eladási ár 
önmagában Megoszlás %-ban  

Készülék 99 990 Ft 37,3 %   66 361 Ft (1)

Szolgáltatás havi 6 995 Ft (24 hónap) 167  880 Ft 62,7 %   111 419 Ft(2)

Total 267  870  Ft 100 % 177 780 Ft

Ezeket a százalékokat rávetítve a csomag árára megkapjuk a készülék és 
a szolgáltatás arányosított bevételét:

1)      (99 900 / 267 870) x 177 780 =  66 361 Ft
2)      (167 880/ 267 870)  x 177 780= 111 419 Ft

Jelenleg 2017-től

Teljes 
szerződésre Első hónapban Teljes 

szerződésre Első hónapban

Készülék 
árbevétele 9 900 9 900 66 361 66 361

Szolgáltatás 
árbevétele 167 880 6 995 111 419 4 642(3)

Teljes bevétel 177 780 16 895 177 780 71 004

2017-TŐL:
Az új standard szerint a többkom-
ponensű szerződéscsomag esetén az 
egyes komponensekre jutó bevétel 
az egyedi eladási árak alapján 
kerül meghatározásra az arányo-
sítás módszerével.

Ez alapján a készülékre jutó árbe-
vételt a következőképpen számít-
ják: megnézik, hogy aránylik a 
készülék egyedi ára a készülék és a 
szolgáltatás egyedi árának összegé-
hez (99 900 / 267 870 = 37,3%). 
A szolgáltatásra ugyanez: 167 
880/ 267 870 = 62,7%  

*A fenti kalkulációban a pénz időértékétől az egyszerűsítés kedvéért eltekintettünk.
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A MARCIPÁN RT. KAPACITÁS-
BŐVÍTÉST TERVEZ. 

• 2012. augusztus 1-jén döntés 
született egy új táblacsokoládé- 
gyártó sor beszerzéséről. 

• 2012. november 1-jén a cég 
szerződést kötött a szállító-
val. A szállítói kötelezettség         
126 000 E Ft, határideje 2014. 
február 1. 

• 2013. február 1-jén a gyártósor 
megérkezett a Marcipán Rt. 
üzemcsarnokába, megkezdő-
dött az összeszerelése. 

• Az összeszerelés 2013. március 
31-én befejeződött, költsége 
200 E Ft volt. 

• A gép 2013. április 1-jétől al-
kalmas a gyártásra, azonban a 
termék iránti piaci kereslet sze-
zonalitása és az eltarthatóság 
miatt a termelést csak 2013. 
október 1-jén kezdik meg. 

• A gépsort 2023. október 1-jéig 
tervezik használni, ekkor a 
gyártósort le kell szerelni, és 
az eredeti állapotot helyre kell 
állítani, a termelésnek helyt 
adó ingatlanbérleti szerződés 
előírásai miatt. 

• A leszerelés és deponálás 
költsége 10 év múlva érvényes 
árszinten 2 000 E Ft. 

Mennyi lesz az eszköz értéke 
2013. december 31-én a magyar 
számviteli törvény és a nem-
zetközi pénzügyi beszámolási 
standardok szerint készített 
mérlegben?

Jelen példánkban a pénz időérté-
kének figyelembevételéhez egy-
szerűsítve egységesen 5 százalékos 
kamatlábat feltételeztünk.
2012. aug. 1.
Döntés
2012. nov. 1.
Szerződés
2013. febr. 1.

Gyártósor leszállítva
2013. ápr. 1.
Gyártásra alkalmas, a vezetés 
szándékainak megfelelő működésre 
képes
2013. okt. 1.
Gyártás kezdete
2014. febr. 1.
Kötelezettség határideje
2023. okt. 1.
Gyártás vége, leszerelés

a) A számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény, azaz a magyar szám-
viteli törvény szerint készített 
beszámolóban: 
(47-52. §)
• eszköz aktivált értéke: 126 000 

E Ft + 200 E Ft =126 200 E Ft. 
A gyártósor bekerülési értékébe 
a gépsor beszerzési költségén 
(126 000 E Ft) kívül az össze-
szerelés költsége (200 E Ft) is 
beletartozik.

• értékcsökkenés elszámolása (0 
maradványértékkel): 126 200 
E Ft × 3/120=3 155 E Ft. Az 
értékcsökkenés elszámolása 
az üzembe helyezéstől indul, 
amikor a tényleges gyártás 
elkezdődik, azaz 2013. október 
1-jétől. A 2013. december 31-i 
eredménykimutatásban 3 havi 
értékcsökkenést számolunk el 
az eszközre. Az eszköz hasz-
nos élettartama 2013. október 
1-jétől 2023. október 1-jéig 10 
év, azaz 120 hónap.

• könyv szerinti érték: 126 200 E 
Ft – 3 155 E Ft = 123 045 E Ft.

b) IFRS pénzügyi kimutatásokban: 
(IAS 16 Ingatlanok, gépek és 
berendezések)
• eszköz értéke: 126 000 E Ft /1,05 

+ 2 000 E Ft /(1,05) ^10 + 200 
E Ft =120 000 E Ft +1 228 E 
Ft +200 E Ft =121 428 E Ft. A 
szállítói szerződésben mega-
dott fizetési határidő 1 év, ezért 
a beszerzési árat diszkontáljuk 

a megadott diszkontrátával    
(126 000 E Ft /1,05). További 
eltérés a magyar számviteli sza-
bályoktól, hogy az IFRS alapján 
a leszerelési költségek diszkon-
tált értéke az eszköz bekerü-
lési költségének részét képezi               
(2 000 E Ft /(1,05) ^10).

IFRS	a	mindennapokban

Rovatunkban a PwC Magyarország IFRS-szakértői minden hó-
napban egy gyakorlati példán keresztül mutatják be az IFRS és a 
magyar számviteli rendszer közötti eltéréseket. E havi számunk-
ban a Tárgyi eszközök témakörből merítettünk.

http://www.pwc.com/hu/hu/hirujsagok/assets/iranytu-assurance-newletter-december-2013.pdf
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• értékcsökkenés elszámolása:  
az IFRS szerint az értékcsök-
kenést akkortól számoljuk el, 
amikor az eszköz a rendelte-
tésszerű használatra alkalmas. 
Ez a példában 2013. április 1., 
tehát a december 31-ig tartó 
időszakra 9 havi értékcsökke-
nést számolunk el. Az eszköz 
hasznos élettartama 2013. már-
cius 31-től 2023. október 1-jéig 
összesen 126 hónap, tehát az 
IFRS szerinti értékcsökkenés 
időtartama is eltér a magyar 
számviteli szabályok által előírt 
megközelítéstől. 121 428 E Ft 
× 9/126=8 673 E Ft.

• könyv szerinti érték: 121 428 E 
Ft – 8 673 E Ft =112 755 E Ft

Az esemény magyar és IFRS sza-
bályok szerinti eltérő elszámolása 
hatással van több más, a beszámo-
lóban szereplő tételre is (például a 
szállítói kötelezettség kamatára, a 
céltartalék értékelésére és a tranz-
akcióhoz kapcsolódó halasztott adó 
értékére is).

Halmosi Gábor – Sótonyi Krisztina
PwC Magyarország

Forrás: SZAKma, 2013. október
Megrendelhető: https://digitalstand.hu/szakma

Az üzleti titok védelmének új 
szabályai az EU-ban

Előadó:
Dr. Zalai Péter 
ügyvéd
+36 1 461 9504
peter.zalai@hu.pwclegal.com

Réti, Antall és Társai PwC Legal

• Milyen indokkal vezetne be irány-
elvi szabályozást az Európai Unió 
az üzleti titok védelmére, és mik a 
szabályozás legfontosabb pontjai?

• Milyen területeken nyitna új lehető-
séget az irányelv-javaslat az üzleti 
titok megsértése miatti igényérvé-
nyesítésre?

• Milyen többlet-kötelezettségei 
fakadhatnak a vállalatoknak az új 
szabályozásból?

Gazdasági bűnözés Magyarországon 
2014-ben

Előadó:
Pintér Anita 
szenior szakértő
anita.pinter@hu.pwc.com

PwC Magyarország

• Melyek a leggyakoribb csalástípu-
sok Magyarországon?

• Ki a tipikus elkövető?
• Mi a jelenlegi gyakorlat a csalások 

felderítésével és kezelésével kapcso-
latban?

Csalások a kibertérben - Az IT 
biztonság nem IT, hanem üzleti 
kérdés és kockázat

Előadó:
Gyimesi Csaba 
menedzser
+36 1 461 9764
csaba.gyimesi@hu.pwc.com

PwC Magyarország

• Kik az IT biztonsági incidensek 
elkövetői és mik a céljaik?

• Hogyan tudjuk megelőzni az adat-
szivárgást és egyéb incidenseket?

• Hogyan valósulhat meg a csalásfel-
derítés informatikai támogatása?

Üzleti	titkaink	védelme	és	az	azokat	veszélyeztető	visszaélések	felderítése

A felelős vállalatirányítás kérdései című eseménysorozatunk idén október 9-én új állomásához érkezett, mely 
az ,,Üzleti titkaink védelme és az azokat veszélyeztető visszaélések felderítése” címet viselte. Vendégeink az 
alábbi témákban hallhattak előadásokat.

Amennyiben az elhangzott témákkal kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon 
bizalommal az előadókhoz a fenti elérhetőségeken.

PwC's Academy

Nézze	meg	bemutató	videónkat	
az	IFRS	e-learning	képzésünkről!

https://www.youtube.com/watch?v=R7uZf73ZAIA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=R7uZf73ZAIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R7uZf73ZAIA&feature=youtu.beKattintson ide, és nézze meg 2 perces demo videónkat!
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- Mit lehet tudni a CISA vizsgáról 
– milyen részei vannak és miért 
hasznos a vizsgára való felkészülés 
során megszerzett tudás?

- A világon évente három vizsgaal-
kalmat biztosító CISA több témát 
ölel magába, így a megmérettetésen 
résztvevőknek alapos tudással kell 
rendelkezniük többek között az IT 
governance-, és security, informá-
ciós rendszerek bevezetése, vagy az 
audit standardek területén. A sikeres 
CISA vizsga gyakorlatilag elvárás a 
szakmánkban, a PwC-nél a karri-
erlépcsők során is nélkülözhetetlen 
és egyébként is több területen nyújt 
hasznos tudást. Nem vagyok egy 
örök optimista vizsgázó, így nem is 
számítottam, hogy ennyire jól sikerül 
a tesztem. Végül örömmel mentem a 
szakmai standardjainkért is felelős 
ISACA barcelonai konferenciájára, 
ahol átvehettem az elismerésemet. 

- Vállalati kockázatkezelési ta-
nácsadóként milyen feladataid 
vannak?

- Csapatunk leginkább IT vizsgálat-
ban nyújt segítséget, tehát abban, 
hogy a pénzügyi auditorok mennyi-
ben támaszkodhatnak IT rendsze-
rekre. Ezen kívül üzleti folyamatokat 
mérünk fel, és több egyéb tanácsadó 
jellegű munkánk van, én legtöbbször 
IT projektek-, kontroll környezet 
felmérésével, adatmenedzsmenttel, IT 
security-vel és internal audit co-sour-
cinggal foglalkozom.

- Melyik volt az eddigi legérde-
kesebb, legtöbb kihívást jelentő 
projekted?

- A PwC-nél töltött második évem-
ben nagyon élveztem az egyik mul-
tinacionális energiaszolgáltatónál 
végzett munkát, egészen el kellett 
mélyednem a gázpiaci működésben. 
De nagyon sokat tanultam a legna-
gyobb telekommunikációs szolgál-
tatónál végzett minőségbiztosítási 
projektből is.

- Könyvvizsgálaton és tanácsadá-
son dolgozóknál sem szokatlan a 
feszített tempó, a rengeteg munka. 
Te mivel tudsz kikapcsolódni?

- Szeretem a munkámat, a szám-
talan kihívást jelentő projektet, 
amivel a PwC-nél találkozom, így a 
sok munkaóra nyilván könnyebben 
tolerálható. Szabadidőmben viszont 
egészen mással foglalkozom: én 
leginkább barkácsolással, lakatos 
munkákkal kapcsolok ki. Otthon sok 
szerszámmal berendezett garázsban 
ügyködöm, magamnak és barátok-
nak is tervezgetek Google Sket-
chUpban és azokat valósítom meg. 
Nagy vágyam, hogy CNC-vel és 3D 
nyomtatóval is tudjak majd bánni, 
de ennek megtanulása majd csak a 
következő nyáron lehetséges – addig 
még sok egyéb feladat vár rám!

Nagy megtiszteltetés érte Magos Tamást, a PwC Magyarország Vállalati 
kockázatkezelési tanácsadásán dolgozó asszisztens menedzserét: több 
ezer kollégája közül a világon tavaly ugyanis ő írta a szakmájában 
elismert CISA (Certified Information Systems Auditor) legjobb őszi 
vizsgáját. Az elismeréséről, munkahelyi kihívásairól és szabadidejéről 
kérdeztük a PwC fiatal kollégáját.

A	világ	legjobb	tesztjét	írta
Magos	Tamás	a	kiemelkedő	
CISA	eredménye	után	újabb	
kihívásokat	keres	
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Napjainkban számos munkakörben 
elengedhetetlen az internethasz-
nálat. Az internethasználathoz 
kapcsolódóan különbséget tehetünk 
a hivatalos célú internethasználat, il-
letve a magáncélú internethasználat 
között. Az előbbihez tartozik olyan 
adatok letöltése, melyek kizárólag 
egyes munkafeladatok ellátásához 
szükségesek, utóbbi esetben azon-
ban a munkavállaló olyan webolda-
lakat látogat, illetve olyan adatokat 
tölt le, amelyek az egyes munkaköri 
feladatai ellátásához még közvetett 
módon sem kapcsolódnak – például 
zenét hallgat, híroldalakat olvas, 
vagy magáncélból ügyet intéz.

„A munkáltató hozhat olyan 
döntést, hogy a munkavállaló 
a munkaeszközként biztosított 
informatikai eszközöket kizárólag 
a munkavégzéssel összefüggésben, 
hivatalos célból használhatja, azaz 
magáncéllal sem weboldalakat nem 
látogathat, sem pedig adatokat 
nem tölthet le. A munkáltató ezen 
döntéséről köteles a munkavállalót 
előzetesen tájékoztatni, a tájékoz-
tatást írásban kell megtenni és nem 
szükséges a munkavállaló hozzájá-
rulása egy ilyen intézkedés beve-
zetéséhez” – magyarázza Dr. Szűcs 
László, a Réti, Antall és Társai PwC 
Legal szakértő ügyvédje.

Az az információ, hogy a munkavál-
laló milyen internetoldalakat láto-
gat, illetve milyen adatokat tölt le, 
a vonatkozó adatvédelmi szabályok 
alapján személyes adat.  A munkál-
tatói ellenőrzés - mint e személyes 
adat megismerése - kapcsán külön 
kezelendő az az eset, ha a munkálta-

tó az internethasználatot kizárólag 
munka céljából engedélyezte, illetve 
amikor a munkáltató a magáncélú 
internethasználatot is lehetővé tette.

Ha a munkáltató kizárólag mun-
kavégzési célból engedélyezte a 
munkaeszközön történő internet-
használatot, úgy bármikor jogosult 
ellenőrizni, hogy a munkavállalók 
az utasítását betartják-e, amennyi-
ben későbbiek is bizonyítható formá-
ban felhívta a munkavállalók figyelmét 
az internethasználat korlátozására, 
illetve a munkáltatói utólagos ellenőr-
zés lehetőségére. Egyúttal a munkál-
tató jogosult a magáncélú használatot 
részben vagy egészben oly módon is 
korlátozni, hogy a megnyitható oldalak 
körét meghatározza, más oldalak meg-
nyithatóságát pedig az informatikai 
rendszer segítségével korlátozza.

Más a helyzet akkor, ha a munkálta-
tó a magáncélú internethasználatot 
kifejezetten engedélyezte, illetve ha 
a munkáltató nem hozott tilalmazó 
vagy korlátozó intézkedést. Ezekben 
az esetekben az internethasználatot 
(így a látogatott oldalakat, illetve 
a letöltött adatokat is) kizárólag a 
munkavállaló adatvédelmi köve-
telményeknek megfelelő előzetes 
hozzájárulása alapján ellenőrizheti.

„Az általános internethasználathoz 
képest még nagyobb körültekintést 
igényel a munkavállalók által hasz-
nált e mail postafiókok munkáltató 
általi ellenőrzése, melyre még 
szigorúbb szabályok vonatkoznak, 
tekintettel arra is, hogy az e-mailen 
keresztüli kommunikáció munka-
viszonyban nem álló harmadik 

személyek személyes adatait, 
illetve személyiségi jogait is 
érintheti” – hangsúlyozza Dr. 
Szűcs László.

Amennyiben a magáncélú haszná-
lat következtében a munkáltatónak 
többletköltsége keletkezik, úgy a 
többletköltséget jogosult a munka-
vállalóra terhelni. Ahhoz azonban, 
hogy a munkavállaló fizetéséből a 
munkáltató ezt az összeget levonja, 
szükséges a munkavállaló kifejezett 
hozzájárulása. Kifejezett hozzájá-
rulás hiányában a többlethasználat 
indokolatlan költsége csak mint 
kárigény érvényesíthető, peres eljá-
rás keretében. Ha a munkavállaló a 
belső szabályzatban szabályozott, 
korlátozott magáncélú internet-
használat szabályait megsérti, úgy 
a munkáltató egyrészről kérheti 
az ezzel okozott kárnak a megté-
rítését, másrészről az adott mun-
kaszervezet fegyelmi szabályainak 
figyelembevételével hátrányos 
jogkövetkezményeket is alkalmaz-
hat. A gyakorlatban az indokolatlan 
költséget generáló internethaszná-
lattal kapcsolatosan a munkáltatók 
általában figyelmeztetést adnak ki, 
azonban olyan esetekben, amikor a 
többszöri figyelmeztetés sem veze-
tett eredményre, a munkaviszony 
akár meg is szüntethető.

Internethasználat	a	munkahelyen:	
mit	tehetnek	jogszerűen	a	munka-
vállalók	és	a	munkáltatók?

Számos kérdést vetett fel a felhasználók és a szolgáltatók oldaláról is 
az internetadó bevezetésének terve az elmúlt hetekben. Munkáltatóként 
és munkavállalóként szintén izgalmas, viszont kevésbé körbejárt téma 
az internethasználat és annak keretei. Felügyelhetik és korlátozhatják 
például a magáncélú internethasználatot a munkáltatók? Hogyan 
szankcionálható az indokolatlan vagy jogszerűtlen internethasználat, 
hogyan terhelhetők át a felmerülő költségek a munkavállalókra? A PwC 
Magyarország szakértőinek összeállításából többek között ez is kiderül.

Dr. Szűcs László, a Réti, 
Antall és Társai PwC Legal 
szakértő ügyvédje.
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- Ha nagyon röviden kellene be-
mutatni a céget, mit mondana?
   
- A kecskeméti központú Fornet-
ti-csoport fő tevékenysége fagyasz-
tott pékáru gyártása és franchise 
rendszeren, illetve retail hálóza-
tokon keresztül történő forgalma-
zása. A Fornetti ezen túlmenően 
komplex bolti megoldásokat is ren-
delkezésre bocsájt partnerei részére, 
bele értve többek között a saját 
tervezésű és gyártású bútorokat, a 
tárolási és sütési technológiákat, a 
termékbemutatási technikákat is. A 
csoport Magyarországon, Románi-
ában és Bulgáriában rendelkezik 
termelő kapacitásokkal, a fejlesz-
téseket pedig az egyik magyar 
tagvállalat végzi. 

- Ön szerint mi a Fornetti sikeré-
nek titka?

- Sikerünk egyik alappillére a ru-
galmasságunkból adódik, gyorsan 
reagálunk környezetünk kihívá-
saira, ehhez a vállalat minden 
területén szofisztikált tudással kell 
rendelkezni és nélkülözhetetlen a 
munkatársaink régóta meglévő 
elkötelezettsége a vállalat iránt.

- Hogyan alakult az Ön karrierje 
a cégnél?

- Több vezető kollégámmal együtt 
én is a Fornettiben „nőttem fel”. Ez 
az első munkahelyem és az eddig 
itt töltött 14 évben végigjárva az 
egyes osztályokat és ranglétrát 
folyamatosan bizalmat kaptam 
a tulajdonostól és az ügyvezető 
igazgatótól. Mára a Fornetti Kft.-
nek, a csoport zászlóshajójának 
egyik ügyvezetőjeként, valamint 

a számviteli, pénzügyi, adózási, 
számlázási, munkaügyi és kontrol-
ling területeket magában foglaló 
gazdasági igazgatójaként és a 
Fornetti Holding Kft. megbízott 
pénzügyi igazgatójaként dolgozom.

- Mióta dolgoznak a PwC-vel?

- 2010-ben Palásti József a magyar, 
román és bolgár Fornetti-vállalatok 
közvetlen többségi tulajdonosaként 
úgy döntött, hogy egy vagyonkezelő 
cégbe, a Fornetti Holding Kft.-be 
kívánja áthelyezni üzletrészeit. Ez 
egy sor számviteli, adózási és jogi 
kérdést vetett fel, amelyek összetett-
sége szükségessé tette, hogy nemzet-
közileg elismert nagy tanácsadó 
cég szolgáltatásait vegyük igénybe. 
Több ilyen neves céggel tárgyal-
tunk, és végül a PwC biztosította 
a legjobb ár-érték arányú szolgál-
tatást az átstrukturálásra vonat-
kozóan. A cég 2011-től a csoport 
tagjainak nemzeti éves beszámoló-
jának könyvvizsgálatát, a Fornetti 
Holding Kft. IFRS könyvvizsgálatát 
végzi, továbbá gyakran veszünk 
igénybe tanácsadást adózási és 
IFRS területeken. 

- Mit tart fontosnak a könyv-
vizsgáló/tanácsadó és az ügyfele 
közötti kapcsolatban?

- Fontos, hogy a tanácsadó mindig 
pontosan azonosítsa a felmerült 
kérdéseket, válaszai lényegre törőek 
legyenek és értéket adjanak a hatá-
ridő betartása mellett.
A könyvvizsgálat esetében, bár 
nagyon jó személyes kapcsolatokat 
ápolunk, fontos, hogy mindvégig 
fennmaradjon az a szintű függet-
lenség, ésszerű merevség és egyben 

A Fornetti termékeit talán már mindannyian kóstoltuk, a cég történeté-
ről a legtöbben azonban kevesebbet tudunk. Kovács Zoltán ügyvezetővel 
és gazdasági igazgatóval beszélgettünk, ő engedett betekintést a péksü-
temények, azaz a Fornetti sikerei mögé és beszélt a könyvvizsgálóval/
tanácsadóval való sikeres együttműködés kulcsáról is. Nem árulunk el 
nagy titkot azzal, hogy mindkét esetben vannak hasonló motívumok…

Rugalmasság	és	elkötelezettség
Fornetti:	Kecskemétről	induló	
és	határokon	túl	is	átívelő	
sikersztori

Kovács	
Zoltán	
1978. szeptember 
1-jén született. 
Középiskolába 
Kecskeméten, az 
ÁFEOSZ Közgaz-
dasági Szakközép 
Iskolába járt. Tanulmányi eredménye 
alapján felvételi nélkül került be 
Győrbe a SZIF-re. Első diplomáját 
számvitelből, másodikat pénzügyből 
szerezte. Legnagyobb szakmai kihívás 
számára, hogy a Fornetti fejlődése 
során mindig új és új irányokat talál, 
nincs sablonosság, folyamatosan meg 
kell felelni az új helyzeteknek, elvárá-
soknak. Munkája mellett a Kecskemét 
Közbiztonságáért Közalapítvány 
pénzügyeit is intézi, természetesen 
díjazás nélkül. 
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rugalmasság is, amely biztosítja a 
tulajdonos és hitelezők számára a 
megbízható és valós képet.  

- Milyennek tartja az együttmű-
ködést?

- A PwC az előző kérdésben meg-
fogalmazott szempontoknak teljes 
körűen megfelel. A PwC-s kollégák 
szigorú szabályokat követnek és még-
is közvetlenek az ügyféllel, ami min-
denképpen segíti a közös munkát.

- Szeretnénk, ha a szakmai tar-
talmon kívül valami személyeset 
is elárulna magáról. Mivel tud 
kikapcsolódni, van-e valamilyen 
hobbija?

- A munka mellett amennyi időt csak 
lehet, a családommal töltök. Van 
egy 5 éves fiam és egy 3 hónapos 
kislányom, a feleségem pedig minden 
héten meglep valami általa készített 
süteménnyel. Néhány éve így újra él-
hetem a gyermekkoromat a rengeteg 
birkózás, kardozás, építés, bújócs-
kázás és viccelődés között. Egyelőre 
nem tudom elképzelni, hogyan fogok 
boldogulni a lányos játékokkal, de 
tapasztalt lányos apukák szerint 
úgyis azt fogom tenni, amit a „kis 
hercegnő” szeretne.

Ha tehetem, havonta 2-3 alkalom-
mal horgászom, bár a halat ritkán 
eszem meg. A vízpart, a fák, a 
csónakázás nyugalmat árasztanak. 
Pár évvel ezelőtt vásároltunk egy 
vízparti kis faházas, viszonylag 
nagy területtel rendelkező telket, 
amit folyamatosan szépítgetek, 
minden évben fákat, bokrokat 
ültetek, hogy 10-15 év múlva még 
nagyobb örömet leljünk benne és a 
gyerekek is felismerjék a természet-
ben lévő értékeket.

A	Szívbeteg	
Gyermekekért	
Alapítvány
A Fornetti Kft. 2004-ben jegyez-
tette be a FORNETTI A SZÍVBE-
TEG GYERMEKEKÉRT nyitott 
közhasznú alapítványt.

Az alapítvány egészségmegőrzési, 
betegségmegelőzési és egészség-
ügyi rehabilitációs tevékenysé-
gének céljai között szerepel: a 
szívbeteg gyermekek ellátásának 
javítása, a szűrésen és az egészsé-
ges életmódra nevelésen alapuló 
megelőzés, a terápiás beavatko-
zásokhoz nyújtott támogatás, 
valamint a gyermekegészségügy 
eszközökkel történő támogatása.

FORNETTI A SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
Bejegyzése a Kecskeméti Törvényszéken a PK60042/2004 számon történt.
Adószám: 18365517-1-03
Bankszámlaszám: 10402506-25026805-00000000

Az alapítvány az elmúlt években 72.290.000 forinttal segítette a gyermekek gyógyulását. Az ország szinte valameny-
nyi gyermekegészségügyi intézménye részesülhetett az alapítvány támogatásából - legtöbben vizsgáló eszközöket, 
kardiológiai műszereket, speciális kórházi ágyakat kaptak.

A	Fornetti	
sikertörténete
A Fornetti Magyarország történe-
te 1997. március 1-jén kezdődött, 
amikor Palásti József pékmester sok 
éves nemzetközi szakmai tapasztalat 
birtokában megalapította a Fornetti 
Fagyasztott Pékáru-gyártó és Forgal-
mazó Kft-t, melynek szakmai külde-
tése az eladótéri látványsütés és új 
fogyasztási kultúra elterjesztése volt. 
A Fornettit megalakítása óta egy cél 
vezérli: minden üzletben, mindig ki-
váló minőségű, mindig friss, forró árut 
kínáljon a vásárlóknak. A fagyasztott 
pékáru gyártással és forgalmazással 
foglalkozó Fornetti termékeivel Európa 
nagy részén jelen van, főként fran-
chise rendszerrel. Nyugat-Európában 
áruházláncok fagyasztó pultjaiban 
találhatják meg a háziasszonyok az ott-
honi sütésre kifejlesztett termékeket. 
Magyarországon 2 üzemben gyártják 
a mélyhűtött terméket, közel 20 000 
négyzetméter felületen. A Fornetti Kft.  
több mint 700, a Holding közel 1200  
közvetlen munkatárssal dolgozik. A 
Holding alá tartozó kiskereskedelmi 
franchise eladók száma 3300 körül 
van, melyből Magyarország 2400 
eladási ponttal dicsekedhet.
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A tanácsadóink és fejlesztőink által 
létrehozott megoldás segítségével 
megkönnyítheti áfabevallással 
kapcsolatos teendőit: az áfabeval-
lás, belföldi összesítő nyilatkozat 
és közösségi összesítő nyilatkozat 
mind elkészíthető néhány gomb-
nyomással. Nem számít, hogy 
az adott időszakban ki készíti a 
bevallást, a standardizált folya-
matnak és outputnak köszönhető-
en, a vállalatirányítási rendszerből 
kinyert nyers analitikán elvégzett 
változtatások évek múlva is töké-
letesen visszakövethetőek lesznek. 
Ezen felül a rendszer használata 
akár 80%-os időmegtakarítást 
jelenthet, miközben jelentősen 
csökkenti a hibalehetőségeket is.

Mi	mindenre	
alkalmas	
a	rendszer?
• manuális hibák kiszűrése;
• adószámok érvényességének 

ellenőrzése;
• alkalmazott áfakezelés helyes-

ségének logikai vizsgálata;
• az átváltási árfolyamok 

változásából eredő szükséges 
számítások automatikus vég-
rehajtása;

• belföldi összesítő nyilatkozat 
elkészítése;

• főkönyv/analitika gombnyo-
másra történő egyeztetésére.

A PwC Magyarország T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support Tool) 
elnevezésű új terméke lehetővé teszi a teljes áfabevallás automatikus 
kitöltését a vállalatirányítási rendszerből lehívott nyers adatok alapján.

T.R.U.S.T.:	áfabevallás	
egy	kattinitással
Új	szolgáltatás	a	teljes	áfabevallás	
automatikus	kitöltésére

Bővebb információ:

Deák László
Cégtárs
Tel: +36 1 461 9590

Farkas Gábor
Menedzser
Tel: +36 1 461 9173

Dr. Gergely-Tóth Tamás
Menedzser
Tel: +36 1 461 9894

T.R.U.S.T. weboldal

%20http://www.pwc.com/hu/trust
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A PwC elemzése rámutat: a ban-
kok a pénzügyi válság árnyékában 
is kedvező megítélésű, erős bran-
dek tudtak maradni, köszönhetően 
az ismertségüknek, a tapasztala-
tuknak, és a szabályozásnak. A bi-
zalom és a márka meghatározóak 
a pénzügyi tranzakciók esetében, 
az alternatív bankolási lehetősé-
gekkel szemben tanúsított ellen-
állás egy része is a biztonságba 
vetett bizalom hiányából fakad.

 „A helyzet ugyan változik, a banki 
szolgáltatásokra azonban továbbra 
is szükség van. Az üzleti világ tör-
ténetében számos intő példa van 
arra, hogy milyen könnyű elveszí-
teni a helyzeti előnyt a technológi-
ai változások során. A bankoknak 
ugyan továbbra is megvannak az 
előnyeik, és az alternatív szolgál-
tatókkal szemben még alacsony 
a bizalom, azonban a pozíciójuk 
megőrzéséhez erőteljes beruhá-
zásra van szükségük, újra fel kell 
fedezniük és meg kell erősíteniük 
a társadalomban betöltött alapvető 
szerepüket, és el kell nyerniük a 
politikai döntéshozók támogatá-
sát” – mondja Balázs Árpád, a PwC 
Magyarország cégtársa.

„A legnagyobb veszélyt az jelent-
heti a bankok számára, ha az ügy-
féltranzakciók más szereplőhöz 
kerülnek az értékláncban, hiszen 
ezzel a fogyasztói magatartásra 
sem lesz rálátásuk, és csökken 
a brandjük ereje” – teszi hozzá 
Balázs Árpád. 

A PwC szakértője szerint az új, 
nem banki szereplők belépése és 

a technológiai fejlődés kihívás elé 
állítja a hagyományos banki üzleti 
modellt, és az alapvető változás 
elkerülhetetlen. A kérdés már 
csak az, hogy a hagyományosan 
a bankokhoz tartozó területek 
mekkora részét foglalják majd el 
az új belépők.

Az tanulmány főbb megállapításai:

• A banki szolgáltatások a fizikai 
értékesítés felől az új techno-
lógiák által nyújtott csatornák 
felé mozdulnak.

• A technológia fejlődésével az 
ügyfelek számára könnyebbé 
válik a bankok és egyéb szol-
gáltatók közötti váltás. 

• A brand központi értékké 
válhat a bankok számára: a 
bizalmat, integritást, bizton-
ságot és minőséget képviselő 
brandek nagyobb eséllyel 
tudják majd ellensúlyozni az 
ügyfelek „tranzakciós költsé-
gét”, amikor arról döntenek, 
melyik szolgáltatónál és mi-
lyen módon bankoljanak.

• A bankok egyfajta közszol-
gáltatóvá válhatnak, amelyek 
elsősorban biztosítási összeg-
határ alatti betétek kezelésé-
vel foglalkoznak, és belföldi 
hiteltermékek szűk körét 
kínálják.

• A szabályozók gondolkodásá-
nak és a jogszabályi megkö-
zelítésnek is igazodnia kell a 
változó banki környezethez.

„A szabályozóknak észben kell 
tartani, hogy a bankolás változik 
és változni is fog. Azok a területek, 

A PwC szakértői szerint akár már 2025-2030-ra a „hagyományos” 
bankok nélkül működhet a piacgazdaság.  A „The Future Shape of Ban-
king” című tanulmány rámutat, hogy egyre alacsonyabbak a belépési 
korlátok a nem banki szereplők számára az alapvető banki szolgálta-
tások területén is, ami kihívást jelent a jelenlegi banki üzleti modell 
számára. A bankok azonban továbbra is számos olyan fontos előnnyel 
rendelkeznek, amelyekkel megakadályozhatják ezt a folyamatot. 

2025-re	eltűnhetnek	
a	„hagyományos”	bankok

amelyeket egyelőre nem, vagy 
csak kevéssé érint a szabályozás, 
idővel fontosabbá fognak válni, 
és a szabályozóknak ezekre kell 
fókuszálniuk, különben egy eset-
leges következő válság felkészü-
letlenül érheti őket” – hívta fel a 
figyelmet Balázs Árpád.

The Future Shape of Ban kingA teljes tanulmány letölthető:



© 2014 PwC. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a „PwC” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló 
Kft.-re, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re és a PricewaterhouseCoopers Tanácsadó Kft.-re utal, amelyek az 
önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van
vállalatirányítással, beszámolókészítéssel
vagy a hírmagazinunkkal kapcsolatban,
keresse szakértőinket!

Nick Kós
Vezérigazgató
PwC Magyarország
Tel.: + 36 1 461 9100
Fax: + 36 1 461 9101
E-mail: pwchungary.ceo@hu.pwc.com

Balázs Árpád, FCCA 
Könyvvizsgálat üzletágvezetője
PwC Magyarország
Tel.: +36 1 461 9163
E-mail: arpad.balazs@hu.pwc.com

Balázs Gábor, FCCA
Cégtárs
PwC Magyarország
Tel.: +36 1 461 9534
Fax: + 36 1 461 9101
E-mail: gabor.balazs@hu.pwc.com
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