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Kockázatelemzés a koronavírus járványra tekintettel
A WHO által világjárvánnyá
minősított koronavírus járvány
minden
vállalkozás
életére,
működésére jelentős hatással
van. A járványnak vannak
nyertesei és vannak vesztesei,
jelen esetben minden bizonnyal
ez utóbbiak lesznek lényegesen
többen.
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„A WHO által

világjárvánnyá
minősított
koronavírus járvány
minden vállalkozás
életére, működésére
jelentős hatással
van. A járványnak
vannak nyertesei és
vannak vesztesei,
jelen esetben
minden bizonnyal
ez utóbbiak lesznek
lényegesen többen.”

Függetlenül azonban attól, hogy
az adott vállalkozás melyik
kategóriába tartozik, új, az eddig
megszokottaktól
eltérő
kíhívásokkal kell szembenéznie, és
amennyiben a válság negatívan
érinti, a túlélés érdekében
stratégiát kell változtatnia. Ezért
érdemes végig gondolni, hogy az
adott
vállalkozás
milyen
kockázatnak van kitéve, milyen
lehetséges kimenetei vannak a
járványnak
és
milyen
intézkedéseket
szükséges
meghoznia annak érdekében, hogy
veszteségeit minimalizálni tudja.
Azok a vállalkozások ugyanis, akik
tudatosan kezelik a kialakult
helyzetet, konkrét elképzeléseik
vannak, könnyebben vészelik át
ezt az időszakot és gyorsabban
tudnak
reagálni
a
járvány
megfékezését
követő
piaci
kihívásokra.

készíteniük
a
kiegészítő
mellékletet
is. A kiegészítő
mellékletben a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 88. §-a
alapján azokat a számszerű
adatokat
és
szöveges
magyarázatokat kell szerepeltetni,
- azon túlmenően, amit a
számviteli törvény tételesen előír , amelyek a vállalkozó vagyoni,
pénzügyi helyzetének, működése
eredményének megbízható és
valós
bemutatásához
a
tulajdonosok, a befektetők, a
hitelezők számára szükségesek.
Továbbá
a
kiegészítő
mellékletben
értékelni
kell
többek között a vállalkozó valós
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetét, a likviditás és a
fizetőképesség,
valamint
a
jövedelmezőség alakulását.

A számviteli törvény előírásai
alapján a gazdálkodók feladata
tehát
mindazon
adatok,
információk,
kockázatok
ismertetése, amelyek hatással
vannak a gazdálkodó pénzügyi,
jövedelmi helyzetére, likviditására,
illetve fizetőképességére. Ezért
nem kerülhető el, hogy a
gazdálkodók
a
koronavírusjárvány
hatásait
A folyamatban lévő 2019. évi figyelembe vegyék az éves
évzárások
kapcsán
a beszámolók elkészítése során.
vállalkozásoknak a számviteli
beszámoló részeként el kell
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Tapasztalataink alapján az éves beszámolót
auditáló könyvvizsgálók is kiemelt figyelmet
fordítanak a válság hatásainak bemutatására,
illetve a kockázatelemzések meglétére.
A kialakult helyzet mindannyiunk számára új
kihívásokat
teremt.
Amennyiben
a
koronavírus járvány okozta hatások vizsgálata
és kezelése, a vonatkozó kockázatelemzés

kidolgozása kapcsán támogatásra, segítségre
van szüksége, kérjük keresse tanácsadóinkat.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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