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Az IFRS9 hatása a 
vállalatok működésére



Hosszas előkészület után az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” standard elnyerte végső 
formáját. A standard a 2018. január 1-jén vagy később kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan 
alkalmazandó, mely bizonyára jelentős hatással lesz a pénzügyi intézményekre, tekintettel azok 
nagyszámú és összetett pénzügyi instrumentumaira és kifinomult pénzügyi kockázatkezelési 
modelljeire. Mindemellett az IFRS 9 a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző 
társaságokra is hatással lesz, függetlenül attól, hogy ezek a társaságok olyan egyszerűbb 
pénzügyi instrumentumokkal rendelkeznek, mint például a vevő- vagy kölcsönkövetelések.

Jelen kiadvány az IFRS 9 első alkalmazásának legjellemzőbb eseteit mutatja be egy nem 
pénzügyi tevékenységet végző társaság kitalált példáján keresztül. Az esettanulmány nem tér ki 
az IFRS 9 alkalmazásából eredő összes eltérésre, mivel a szerzők célja az új standard miatti 
leggyakoribb módosító tételek bemutatása – ezért például a fedezeti elszámolás szabályaiban 
bekövetkező változások hatásai nem kerülnek bemutatásra a publikációban, mivel azok a 
gyakorlatban igen ritkán fordulnak elő a nem pénzügyi tevékenységet végző hazai 
társaságoknál. 

Az új standard miatti módosító tételek számszerűsítésére a PwC kifejlesztette a „myIFRS9” 
applikációját, melynek legfőbb funkciói és az alkalmazhatóságának területei szintén 
bemutatásra kerülnek az esettanulmányban. 

Az új standard bevezetésének folyamata az alábbi fő szakaszokra bontható:

Felépítését tekintve az esettanulmány tartalmaz egy rövid leírást a bemutatásra kerülő 
társaságról, az 1. és 2. fázisban elvégzendő feladatokról, valamint egy példát a közzétételekről 
melyet az IAS 8, illetve az ESMA által kiadott iránymutatásokkal összhangban kell bemutatni a 
2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozóan. Jelen kiadványunk nem egy mindent 
felölelő leírás az IFRS 9 alkalmazására vonatkozóan, hanem sokkal inkább egy gyakorlati 
útmutató, mely illusztratív példaként szolgálhat a nem pénzügyi tevékenységet végző 
társaságoknak a standard első alkalmazásakor. 

Bízunk benne, hogy az esettanulmányunk segít Önnek és Társaságának tisztábban látni az 
IFRS 9 bevezetésének folyamatát, valamint a standard alkalmazásából eredő hatásokat. 
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Ebben a fejezetben bemutatásra kerül egy IFRS 9 hatástanulmány, 
mely összefoglalja az új standard Társaságra gyakorolt hatásait. A 
kulcsterületek bemutatásán túl, a fejezetben bemutatásra kerülnek a 
Társaság alapadatai és a pénzügyi instrumentumai. A hatástanulmány 
– melynek összeállítása jellemzően néhány nap és néhány hét közé 
tehető – segít a kulcspozícióban lévő döntéshozóknak az új standard 
miatti módosító tételek megértetésében, az elvégzendő feladatok 
hatókörének meghatározásában, valamint a később felmerülő módosító 
tételek miatti kockázatok csökkentésében.



A Társaság áttekintése

Jelen esettanulmányunkban egy termelő-szolgáltató Társaságot mutatunk be, mely a pénzügyi 
kimutatásait az EU által befogadott IFRS-ekkel összhangban készíti. A Társaság kizárólag egyszerű 
pénzügyi eszközzel rendelkezik, nincsenek származékos ügyletei, és nem alkalmazza a fedezeti 
elszámolást. Az alábbi táblázat a Társaság pénzügyi kimutatásainak egy részletét mutatja be, mely 
az IFRS 9 alkalmazását megelőző utolsó mérlegfordulónapra vonatkozóan került összeállításra:

Lényegesség

A Társaság úgy véli, hogy a befektetőkre jelentős hatással lenne 200 EUR-nyi változás a saját tőke/
adózott eredmény tekintetében, így azok az egyedi mérlegtételek, melyek meghaladják a 20 ezer 
EUR-t (pl. a beszámoló egészére vonatkozó lényegesség 10 %-át) mindenképpen bemutatásra 
kerülnek a pénzügyi kimutatásokban. 

2017. december 31. adatok ezer EUR-ban A pénzügyi instrumentumokra vonatkozó információk

Vevőkövetelések A vevőkövetelések magánszemélyekkel és vállalkozásokkal 
szemben állnak fenn, melyek beszedését a Társaság 
hatékonyan végzi. 50% értékvesztés kerül elszámolásra azokra 
a követelésekre, melyek több mint 90 napja lejártak. A 2017. 
december 31-i beszámolóban 800 ezer EUR a vevőkövetelésekre 
elszámolt értékvesztés, ami kiegészül a korábban már 100%-ra 
leírt követelésekkel (750 ezer EUR). A vevőkövetelések egy része 
faktorálás alatt van. 

Bruttó könyv szerinti érték 25,850

Elszámolt értékvesztés (1,550)

24,300

Nyújtott kölcsönök A Társaság 3 kölcsönt nyújtott más vállalkozásoknak, melyek 
amortizált bekerülési értéken szerepelnek a könyvekben. Tekintet-
tel arra, hogy ezekkel a kölcsönökkel kapcsolatosan nem merült 
fel semmilyen késedelem, a Társaság nem képzett értékvesztést 
ezekre vonatkozóan.

Bruttó könyv szerinti érték 5,000

Elszámolt értékvesztés -

5,000

Pénzeszközök 800 800 A Társaság a pénzeszközeit megbízható (pl. magas 
hitelminősítésű) pénzintézeteknél tartja.

Részesedések A Társaságnak 12 %-os részesedése van egy tőzsdén nem 
jegyzett társaságban (Társaság Y). Az IAS 39 alapján ez 
értékesíthető pénzügyi eszközként szerepel a könyvekben, melyet 
az IAS 39.46c alapján értékvesztéssel csökkentett bekerülési 
értéken kell nyilvántartani. A részesedéshez kapcsolódóan nem 
került elszámolásra értékvesztés. 

Részesedések más vállalkozásokban 7,000

Elszámolt értékvesztés -

7,000

Összes pénzügyi eszköz 37,100

Egyéb (befektetett eszközök, 
készletek) 28,000

Eszközök összesen 65,100

Felvett hitelek 37,650 Hosszú lejáratú hitel, amelyet a Társaság 2010-ben vett fel, és 
amely 2017-ben újratárgyalásra került (időszak, kamatláb stb.). A 
módosítások nem indokolták az eredeti kötelezettség kivezetését 
és új kötelezettség felvételét. A módosítás miatti 850 ezer EUR-nyi 
többletköltség a hitel effektív kamatlábát módosítja.

Szállítókkal szembeni kötelezettségek 9,000 Nem lejárt szállítói kötelezettségek.

Összes pénzügyi kötelezettség 46,650

Saját tőke 
(ebből eredménytartalék: 6,000) 18,450

Saját tőke és kötelezettségek 65,100



1. szakasz – Hatástanulmány

2017 szeptemberében a Társaság IFRS 9 hatástanulmányt készített, melynek elsődleges célja az új 
standard által érintett területek azonosítása volt. Ezek a területek később részletes bemutatásra és 
számszerűsítésre kerülnek az átállási folyamat 2. szakaszában. A hatástanulmány megállapításait az 
alábbi táblázat foglalja össze (a standard első alkalmazásának időpontjára - 2018. január 1. - 
vonatkozóan), hivatkozással az egyes területekre, melyek a 2. szakaszban kerülnek részletes 
elemzésre.

Terület és a potenciális hatások Részletesen lásd

Vevőkövetelések: (1) A “Vevő X”-el szembeni vevőkövetelések faktorálás alá kerültek, ezeket a 
követeléseket valós értéken kell megjeleníteni a könyvekben. (2) Az egyéb követelésekre vonatkozó 
értékvesztést a “várható hitelezési veszteség” modell alapján kell meghatározni a korábban alkalmazott 
“felmerült hitelezési veszteség” modell helyett. A Társaságnak célszerű alkalmaznia az IFRS 9 által 
biztosított egyszerűsített módszert (egy jövőbe tekintő információkat is figyelembe vevő múltbéli 
adatok alapján felépített értékvesztés mátrixot) - amelynek keretében külön mátrixokat kell kidolgozni a 
magánszemély és a vállalati vevőkre, figyelembe véve azok eltérő kockázatait.

2.1-es szakasz

Nyújtott kölcsönök: (1) El kell végezni és dokumentálni kell az ún. SPPI besorolási teszteket/
benchmark teszteket, figyelembe véve, hogy a hitelek változó kamatozásúak-e. Ha a teszt megbukik, a 
valós érték meghatározása válik szükségessé. (2) A hiteleket, amelyek továbbra is amortizált bekerülési 
értéken vannak nyilvántartva, be kell sorolni a várható hitelezési veszteség modell alapján 1-es, illetve 
2-es kategóriákba, és ennek megfelelően meg kell állapítani az értékvesztést. Célszerű külön-külön 
kiszámítani az értékvesztést az egyes kitettségekre az egyedi minősítések alapján.

2.2-es szakasz

Részesedések: (1) Fel kell mérni, hogy a részesedések bekerülési értéke reálisan tükrözi-e azok 
valós értékét - amennyiben nem, akkor meg kell vizsgálni, hogy az eltérések azonosításához szükség 
van-e szakértő bevonására. (2) Ezen kívül meg kell határozni, hogy a valós érték változásából eredő 
különbözetek az eredménykimutatásban vagy az egyéb átfogó eredményben kerülnek megjelenítésre.

2.3-as szakasz

Pénzeszközök: mivel megfelelnek az amortizált bekerülési értéken való megjelenítés kritériumainak, 
ezért a “várható hitelezési veszteség” modell alapján fel kell mérni az esetleges értékvesztéseket. Ezt 
javasolt az érintett bankokra vonatkozó külső minősítések alapján elvégezni.

2.4-es szakasz

Hitelek: Megállapításra került, hogy az amortizált költségeket újra kell számolni az eredeti effektív 
kamatlábbal (2013), és azt nem a hitelmódosítást (2017) követően meghatározott tényleges kamatlábbal 
kell számolni.

2.5-ös szakasz

Szállítói kötelezettségek: Nincsenek azonosított eltérések a korábban alkalmazott számviteli 
elszámoláshoz képest.

Egyéb területek: Nincsenek további módosító tételek, azonban a korábban említett módosítások 
indokolttá teszik a számviteli politika, a számviteli rendszerek és folyamatok, valamint a szükséges 
közzétételek (beleértve a 2017. december 31-én végződő üzleti év pénzügyi kimutatásait is) 
megváltoztatását, valamint az új standard alkalmazásából eredő adóhatások számszerűsítését is.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fentieken túl számos olyan terület lehet (pl. fedezeti elszámolás, beágyazott derivatívák, pénzügyi 
lízingkövetelésekre képzett értékvesztés stb.), amely módosítást igényel az IFRS 9 alapján. Jelen esettanulmány nem terjed ki ezekre a 
területekre, azonban más társaságokra alkalmazandó lehet.



SPPI modul 
 

Modul az SPPI tesztekre  

• Lehetővé teszi a pénzügyi 
instrumentumok besorolását 
az SPPI követelményeknek 
megfelelően.

• További javaslatokat nyújt az 

értékelésre vonatkozóan

Egyedi értékvesztés 
modul 

 
Modul a várható hitelezési veszteségek 
becslésére  

• Segít meghatározni a hitelt felvevő fél 
hitelezési kockázatait – hitelnyújtáskor,  
illetve a mérleg fordulónapjára 
vonatkozóan

• Segít a hitel 1-es, 2-es, illetve 3-as 
kategóriákba való besorolásában, 
és az 1-es és 2-es kategóriájú 
hitelek értékvesztésének 

kiszámításában

Adósságinstrumentumok valós 
értéke modul 

Modul a valós érték meghatározására 

• A pénzügyi adatok alapján 
segít a hitelezési kockázatok 
meghatározásában, illetve 
kiszámítja a piaci diszkontrátát, 
amellyel a várható cash flow-k 
diszkontálására kerülnek 

 
Tőkeinstrumen-

tumok értékelése modul 
 

Modul a lényegesség meghatározására 
 
A modul azt vizsgálja, hogy a kisebbségi 
részesedések bekerülési értéke és valós 
értéke között van-e materiális eltérés 

• Iparági indikátorok alapján elemzést 
végez a modul

• Meghatározza, hogy a bekerülési 
és könyv szerinti érték közötti 
különbség materiális-e, és 

hogy indokolt-e további 
értékelés

Portfólió értékvesztés modul 

Modul a várható hitelezési veszteségek 
meghatározására 

• Lehetővé teszi a várható hitelezési 
veszteségek kikalkulálását 
egy adott követeléscsoportra 
vonatkozóan a korábbi teljesítések 
alapján

myIFRS9

A „myIFRS9” egy olyan egyszerűen alkalmazható eszköz, mely 
segítséget nyújt a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
elszámolásokban 

Válasszon a „myIFRS9” alábbi funkciói közül: 



Amennyiben érdekesnek találta a publikációt és további kérdése merülne fel azzal kapcsolatban, 
hogy a Társaság hogyan... 
• folytatta a hatáselemzést, és hogy határozta meg azon módosító tételeket amelyek az 

eszközökre, forrásokra és tőke elemekre vonatkoznak  az átállás napján (2018. január 1-jén);
• kalkulálta ki a módosító tételeket (pl. várható hitelezési veszteségek, valós érték meghatározása, 

SPPI teszt elvégzése);
• határozta meg az IFRS9-re vonatkozó közzétételi információk körét (beleértve a 2017. december 

31-i beszámolóban közzétett információkat) figyelembe véve az IAS8 és az ESMA ajánlásait.  

Keressen minket bizalommal – szívesen elküldjük díjmentesen az esettanulmányunk teljes verzióját 
elektronikusan.
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