IFRS reggeli

Meghívó

Egyedi IFRS beszámolók - Leggyakoribb hibák és a szakértők tapasztalatai

• Mi a különbség az IFRS szerinti egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások között?
• Melyik standard vonatkozik rám, milyen beszámolót kell készítenem? (IAS 27, IFRS 10, IAS 28?)
• Hogyan kezelhetem a befektetéseimet az egyedi IFRS pénzügyi kimutatásokban?
• Milyen kihívásokkal nézhetek szembe az egyedi IFRS beszámoló készítésekor? (például: csoporton
belüli tranzakciók és egyenlegek, átalakulások, értékvesztések, osztalékok).
• Milyen főbb hatása van a választott számviteli politikának a beszámolóra, illetve az adózásra?

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”)
alkalmazását immáron második éve választhatják – egyesek
számára pedig kötelező – a társaságok az egyedi pénzügyi
kimutatások elkészítéséhez. Az IFRS áttéréshez kapcsolódó
hatásfelmérések során számos olyan kérdéssel és kihívással néztek szembe az IFRS szakértők, melyek korábban sem
a konszolidált beszámoló, sem az IFRS jelentéscsomagok
készítése során nem voltak relevánsak vagy értelmezhetőek.
Az IFRS-ekben külön standard, az IAS 27 tartalmazza
az egyedi pénzügyi kimutatásokra vonatkozó speciális
előírásokat. A standard – mely kevesebb, mint 10 oldalban
foglalja össze a szabályokat – azonban nem ad útmutatót
minden, a hazai gyakorlatban előforduló alkalmazási, bevezetési kérdésre.
Szeretettel meghívjuk Önt immáron többéves hagyománynak
tekinthető IFRS reggeli sorozatunk következő eseményére,
ahol kávé és reggeli mellett a PwC IFRS és adószakértői
mutatják be, hogy tapasztalataik szerint milyen főbb
gyakorlati kérdésekre érdemes fókuszálni a társaságoknak
az egyedi IFRS pénzügyi kimutatások elkészítésekor, illetve a
kapcsolódó számviteli politikák kiválasztásakor.
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A rendezvény ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!
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