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IFRS SZERINTI 

BESZÁMOLÓK 

ELEMZÉSE - 
ESETTANULMÁNYOKKAL 
 
 
(2 NAP) 

 
 

 

ÚJ 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

 

 

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

A 2 napos képzés célja, hogy átfogó, 

gyakorlatorientált és naprakész ismereteket 

biztosítson az IFRS szabványok szerint 

összeállított vállalati mérlegbeszámolók 

elemzése témakörében.  

A finanszírozási döntésekkel foglalkozó 

szakemberek számára elengedhetetlen, hogy 

a folyamatosan változó nemzetközi gyakorlat 

ismeretében helyesen értelmezzék a 

vállalkozások nyilvánosságra hozott 

mérlegbeszámolóit és megismerkedjenek az 

új szabályozás szerinti elemzési 

lehetőségekkel. A tanfolyam által 

megszerzett ismereteket a résztvevők 

könnyen és gyorsan alkalmazni tudják majd a 

mindennapi munkájukban.   

 

 

 

 

A PROGRAM EREDMÉNYE  

A résztvevők  

 megismerik az új, nemzetközi 

szabályozás követelményeit és a 

változások hatását a pénzügyi 

beszámolókra, 

 áttekintést kapnak a magyar és a 

nemzetközi szabályrendszer 

összefüggéseiről és a számviteli 

változásokról,  

 esetek és napi gyakorlati példák 

feldolgozásán keresztül 

megismerhetik az IFRS és a magyar 

számviteli elszámolások 

különbségeit,  

 az ismeretek birtokában kellő szakmai 

megalapozottsággal, a munkahelyi 

elvárásoknak megfelelően tudják az 

elemzéseket elvégezni.  
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ÚJ 
KINEK AJÁNLJUK? 

 

A programot ajánljuk mindazoknak, akik munkájuk során  

 az IFRS szerinti beszámoló elkészítésével foglalkoznak vagy várhatóan a jövőben kell azt 

elkészíteniük,  

 beszámolók elemzésével foglalkoznak, vagy a pénzügyi kimutatások alapján döntés-

előkészítő elemzéseket és jelentéseket készítenek és így ismerniük és elemezniük kell a 

HAS és IFRS szerinti beszámolókat. 

 

 

Munkakör szerint ajánljuk 

 vállalati hitelezőknek  

 kockázatkezelőknek 

 strukturált finanszírozóknak, továbbá 

 minden olyan vállalati és pénzügyi intézmény számviteli területén dolgozó munkatárs 

számára, aki a szabványok ismeretének továbbfejlesztését szeretné. 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

 

Időpont: 2017. december 6-7. (9:00 – 16:15) 

Helyszín: Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 175 000 Ft + Áfa  

Témavezető: Schall Diána: dschall@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu
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ÚJ 
TEMATIKA    

 

1. BEVEZETÉS AZ IFRS TÉMAKÖRÉBE 

A bevezető rész célja, hogy egy általános képet és háttért biztosítson az IFRS rendszerébe, 

bemutatva a hallgatók számára releváns standardokat, ezek jelenleg ismert és várható 

rendszerét. A hallgatók megismerkednek az IFRS sztenderdek szerinti működés alapjaival, 

illetve hogy a vállalatok hogyan térnek át a hazai HAS szerinti beszámoló készítésről IFRS 

alá. 

 Hangsúlyos pontok, avagy mire érdemes odafigyelni a beszámoló olvasása közben 

 IFRS bevezetése: hatályba lépés és átmeneti követelmények 

 Áttérés az IFRS-re (IFRS 1) 

 

2. A NEMZETKÖZI IFRS RENDSZER ÉS A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS (HAS) ÖSSZEVETÉSE 

Megismerheti a HAS és az IFRS standardok szerinti beszámolók közötti különbséget, illetve 

az IFRS beszámolók sajátosságait. A pénzügyi kimutatások áttekintése során áttekintjük, 

hogy az IFRS milyen szerkezeti, megjelenítési és értékelési szabályokat fogalmaz meg, és 

melyek azok a kulcs pontok, ahol jelentős változásokat eredményez a magyar 

elszámolásokhoz és értékelési szabályokhoz képest.    

 Az IFRS szerinti pénzügyi kimutatás és a HAS összehasonlítása 

 A mérleg és az eredménykimutatás részletes áttekintése  

 Megjelenítés – besorolás – értékelés az IFRS-ben és eltérések azonosítása a HAS-

hoz képest 

 Értékelési módszerek az IFRS-ben 

 A számviteli információs rendszer változása az IFRS hatására 

 Gyakorlati példák, esetek megvitatása 

 

3. IFRS KAPCSÁN A SZÁMVITELI FOLYAMATOK VÁLTOZÁSA, NAPI GYAKORLATI PÉLDÁKON 

KERESZTÜL 

 A pénzügyi instrumentumok sajátosságai 

 Pénzügyi instrumentumok értékelésének változásai (IFRS9 2018-tól) 

 Effektív kamatszámítás és valós értékelés (IFRS 13) 

 

4. VÁLLALATI ELEMZÉSI FOLYAMATOK MÓDOSULÁSA IFRS BESZÁMOLÓK HASZNÁLATÁVAL 

A vállalati kockázatkezelést és a vállalatok banki értékelését érintő változások 

bemutatásával és példákon keresztül történő értékelésével zárul az oktatás. 

 Vállalat értékelésének területei 

 Módosuló mutatószám értelmezések IFRS alapú beszámolók használatával 

 Vállalatok értékelése IFRS beszámolókra támaszkodva 
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ÚJ 
OKTATÓK 

 

  

 

 

  

MADARASINÉ DR. SZIRMAI ANDREA 17 éve dolgozik 

könyvvizsgálóként, illetve tanácsadóként. Munkája során mind 

magyar mind pedig IFRS alapú audit feladatokat is ellát. 1996 

óta a számvitel és a könyvvizsgálat területén oktatási 

tevékenységet is folytat, rendszeresen oktat külföldi 

egyetemeken is, mint vendégelőadó. 

Oktatói munkáját a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 

Számviteli Karán folytatja, egyetemi docensként számviteli 

témájú tárgyak, illetve mérlegképes és könnyvizsgálói szintű 

IFRS oktatásával foglalkozik. Továbbá a PSZK nemzetközi és 

tudományos dékánhelyettese, a PSZK Msc képzésének 

Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirányának vezetője.  

Könyvvizsgálói és oktatói munkásságához kapcsolódóan 

számos szakkönyv, publikáció szerzője. E szakterületeken 

kiterjedt elméleti ismeretekkel és széleskörű gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkezik, így a téma kiemelt szakértője. 

 

 

DR. MADAR LÁSZLÓ a Bankárképző partner tanácsadója, a 

Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2005 óta dolgozik a 

Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében 

aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az 

elmúlt tíz évben a modellezéssel kapcsolatos munkák 

projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, 

valamint kockázati paraméterbecslő modell kidolgozója. A 

Bankárképző valamint a Budapesti Corvinus Egyetem banki és 

kockázatkezelési képzéseinek előadója. A PhD fokozatát a 

Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén 

szerezte. 
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ÚJ 
 

TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

IFRS szerinti vállalati beszámolók elemzése – esettanulmányokkal              2017. dec.6-7.  

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________  

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ____________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos  

információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező) ____________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________   

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: ________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _______________________________ 

 

A tanfolyam díja: 175 000 Ft + ÁFA képzési díj  

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 

főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 

munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 

Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot 
megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam 
részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában 
a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 

általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 

tájékoztatót. 
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