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KPMG hozzáférési jogot biztosít a SmartLeaser-hez

A KPMG nem kizárólagos és nem

átruházható hozzáférési jogot biztosít

az IFRS 16 eszközéhez.

Nem szükséges IT implementáció – A

KPMG felel az eszköz üzemeltetéséért és

karbantartásáért.

A beépített export és import funkciók

biztosítják az adatátvitelt az eszköz és

más ERP rendszerek között

A SmartLeaser egy KPMG által

tesztelt eszköz, ami képes a

szükséges számítások elvégzésére

az IFRS 16 elvárásai alapján.

A KPMG hozzáférési jogot biztosít a SmartLeaser-hez, ami segíti ügyfeleinket, hogy rögzítsék és kezeljék a

lízingszerződéseiket, elvégezzék a szükséges számításokat és teljesítsék beszámolási és közzétételi

követelményeket az IFRS 16 alapján.
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SmartLeaser mint szolgáltatás

01 Implementáció
A KPMG segítséget nyújt az általa 

üzemeltetett eszköz telepítése, 

konfigurálása és bevezetése során, mely 

magában foglalja az oktatást, a 

jogosultsági körök és vállalat csoportok 

beállítását.

02 Adatminőség ellenőrzés
A telepítés és a szerződések rögzítése 

során a KPMG vállalja, hogy validálja

és ellenőrzi a rögzített szerződéses 

adatok helyességét előre egyeztetett 

szempontok alapján.

03 Szakértői tanácsadás
A KPMG az implementáció és havi 

szolgáltatás részeként szakértői 

tanácsadást nyújt. A vállalatnak 

lehetősége van, hogy csak IFRS 16-tal 

kapcsolatos tanácsadást kéri vagy a 

szerződés rögzítését és elemzését is a 

KPMG-re bízza.

04 Havi szolgáltatás
A Havi szolgáltatás keretein belül a KPMG 

folyamatos hozzáférési jogot nyújt, technikai 

segítségnyújtást biztosít, frissíti és 

karbantartja az eszközt és implementálja az 

IFRS 16 jövőbeni változásait.
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Opcionális szolgáltatás

Nem-opcionális szolgáltatás
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Miért jó Önnek?
• Nincs szükség új IT rendszer/megoldás implementációjára és

működtetésére, ami költséget spórol a társaságnak

• Rövid implementációs fázis

• A beépített export és import funkciók biztosítják az adatátvitelt

az eszköz és más ERP rendszerek között

• Az eszköz funkciói a KPMG által tesztelve vannak

• Szükséges számítások pontos elvégzése egy eszközön belül

Az eszközünk…

- segíti a lízingelszámolást

- képes konszolidál szintű 

elszámolásra

- pénzügyi és közzétételi 

riportokat szolgáltat

- képes különböző 

felhasználói jogokat kezelni

- részletes lízing 

számításokat végez

- képes átállási hatást 

kalkulálni

- tartalmaz import és export 

funkciókat

• SmartLeaser egy előre konfigurált platformfüggetlen eszköz

• Működtetéséhez mindössze egy internetböngésző szükséges

• Elérhető egyéb kényelmi szolgáltatásokkal

• Nincs szükség extra emberi erőforrásra az implementációhoz és

alkalmazáshoz
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Az IFRS 16 eszköz folyamatai

Implementáció Havi szolgáltatások

Adatminőség ellenőrzés és Szakértői tanácsadás

Input

Lízingek rögzítése manuálisan vagy adatbázis 

betöltése

Szerződéses paraméterek áttekintése és hibás 

adatok javítása

Lízing rögzítés

Adatminőség 

ellenőrzés

Lízingek aktiválása

Számítások

Analitikák készítése

Havi zárás

Riportok

SmartLeaser folyamatai

Nem végleges ügyletek aktiválása

Lízingkötelezettség és a használatijog-eszköz 

számítása, az újraértékelés és módosítás hatásai

Riportok és analitikák elkészítése

A havi zárás a számviteli politika alapján történő 

futtatása

Hatáselemzés a kiválasztott szerződésekre

Output

Központi 

rendszer

Kezdeti számviteli 

politika 

választások

Szervezeti 

felépítés

Felhasználói 

jogok

Eszközkategóriák 

és analitikák

Főkönyvek

Szerződés 

iktató 

rendszer

Riportok

Hatáselemzés

Analitikák
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Árazás

IFRS 16-ra való átállásban 

való felkészültség

Szerződés adatok 

rendelkezésre állása

Entitások száma

Adatminőség

Felhasználók száma

Entitások száma

Szerződések száma

KPMG-vel kötött szerződés 

futamideje

Felhasználók száma

Havi díj

Az implementációs díj a következő tényezőktől 

függ:
A havi díj a következő tényezőktől függ:

Implementációs (egyszeri) díj
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Mi készen állunk és Ön?
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