
IFRS és kontrolling

Az egyre intenzívebb globalizáció, a befektetők, a hitelezők és az üzleti partnerek növekvő  
információ igénye és a változó felügyeleti előírások miatt egyre több vállalkozásnál kerülnek  
előtérbe a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS-ek).

Akár IFRS áttérésről, akár új IFRS sztenderdek bevezetéséről vagy meglévők változásáról legyen  
szó a kontrolling terület munkatársainak is alkalmazkodniuk kell a változó elvárásokhoz.

A pénzügyi területnek kihívást jelenthet egy olyan integrált 
beszámolási, jelentésszolgálati rendszert felépíteni, amely mind  
a belső kontrolling, mind a külső jelentési igényeket támogatja.

Gyakran előfordul az is, hogy a csoport struktúra különböző  
(pl. üzletági, leányvállalati, konszolidált) szintjein eltérő számviteli 
elvek szerint történik a tervezés és visszamérés, de az ezek 
közötti transzparenciát mindig biztosítani szükséges.

A kontrolling szakértők már eddig is több területen találkoztak 
az IFRS előírásaival:

Ezek miatt a kontrolling területen is szükséges az IFRS 
kompetencia kiépítése és fejlesztése mind a munkatársak, mind 
az adatok, rendszerek szintjén.
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A KPMG Smart Digital Finance megközelítése segít összehangolni a vállalati szakértelem, az emberek, a folyamatok, a technológia és az adatok együttesét. A pénzügyi szakértelmen,  
a folyamatmenedzsmenten és a digitális transzformáción alapulva a KPMG átfogó megoldást kínál a hatékonyság növelésére törekvő pénzügyi, gazdasági területek számára.

Az SDF progresszív koncepció keretében már elérhető megoldásaink: KPMG SmartXtractor, Microsoft Dynamics NAV Data Extractor, KPMG SmartLeaser,  
KPMG Master Data Services, innoVAT, innoStat, innoClaim, KPMG Invoicing Data Tool.

KPMG az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére:

l IFRS oktatás, gyakorlati workshop-ok

l Meglévő tervezési és dashboard strukturák módosítása a 
számviteli elvekkel összhangban

l Kontrolling zárási folyamatok felülvizsgálata, szükség esetén 
átalakítása

l Kontrolling rendszer bevezetés, meglévő rendszerek 
finomhangolása

l Kontrolling modellek és szabályzatok IFRS alapú leképezése, 
módosítása
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