In the Headlines
KPMG IFRS-hírlevél - 2013. január

Boros Judit
partner

Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol
nyelvű kiadványainak 2013. januári számaiban megjelent információkról.

A KPMG In the Headlines 2013/01 száma: A hatóságoknak
a goodwill értékvesztés vizsgálatára kell koncentrálniuk
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nyilvánosságra hozta
jelentését A goodwill és egyéb immateriális javak értékvesztésének
európai felülvizsgálata az IFRS pénzügyi kimutatásokban címmel. A
jelentés azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az értékvesztés mértéke a
2011-es pénzügyi kimutatásokban megfelelően tükrözi-e a pénzügyi és
gazdasági válság hatásait, valamint a nehézkes gazdasági működési
környezetet.
A kiadványban egy szemléletes táblázat foglalja össze azokat a releváns
kérdéseket, melyek alapján a vállalatoknak érdemes újragondolniuk a
pénzügyi beszámolóik tartalmát. A hatóságok elvárásainak is megfelelő
beszámolók és közzétételek elkészítéséhez a KPMG IFRS Disclosure
Checklist , valamint Insights into IFRS című kiadványai is segítséget
nyújtanak.

New on the Horizon: Besorolás és értékelés – Javaslat az
IFRS 9 korlátozott módosítására
Legfrissebb kiadványunk részletesen bemutatja az IASB legutóbbi, 2012.
novemberében kiadott Nyilvános Tervezetében bemutatott, az IFRS 9hez kapcsolódó módosító javaslatait.
A tervezet bevezet egy új valós értékelési kategóriát (’FVOCI’) azokra a
pénzügyi eszközökre vonatkozóan, melyek egyszerű
adósságinstrumentumok, és melyeket a szerződéses cash flow-k
beszedésére és eladásra egyaránt tartanak (például kötvény-befektetési
portfóliók). A kiadvány részletesen ismerteti az új értékelési kategória
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bevezetésének okait és lehetséges hatásait, valamint segítséget nyújt az
egyes pénzügyi eszközök besorolásához, az értékelési modell
kiválasztásához, a kapcsolódó besorolási és közzétételi feladatok
teljesítéséhez.
A változások elsősorban a bankokat, biztosítókat és más pénzügyi
intézményeket érinthetik majd, s bár a módosítások megkapták a
„korlátozott” jelzőt, jelentős hatásuk lehet a pénzügyi beszámolók
tartalmára.
A témáról rendszeres tájékoztatást nyújtanak magyar nyelvű Pénzügyi
Instrumentumok hírleveleink.

IFRS Practice Issues 2013/januári száma : A konszolidációs
standardok alkalmazása
A kiadvány az új konszolidációs standardok (IFRS 10, 11 és 12)
alkalmazásához nyújt gyakorlati segítséget. Az új standardok által
bevezetésre kerülő számviteli modellekkel kapcsolatban további
gyakorlati útmutatást tartalmaz a KPMG Insights into IFRS című
kiadványa.
A befektetési alapokra vonatkozó konszolidációs kivételeket, valamint az
áttérési követelményeket a hírlevelünk előző számában bemutatott First
Impressions: Consolidation relief for investment funds című kiadvány
tartalmazza.  

IFRS – The Bank Statement 2012 Q4 : A bankszektor
hírlevele
A hírlevél összefoglalja az IFRS-ek bankszektort érintő legutóbbi
változásait, melybe beletartozik az értékvesztés modell újbóli közzététele,
valamint az IFRS 9 pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek
besorolásával és értékelésével kapcsolatos módosítási javaslat. A
Pénzügyi Stabilitási Testület (FSB) javaslata egy szélesebb körű
kockázati közzététel, amely segítheti a bankokat a befektetői bizalom
visszaszerzésében. A hírlevél foglalkozik a Basel III szerinti tőkeáttételi
mutató (’leverage ratio’) ismertetésével, melynek bevezetése néhány
esetben a pénzügyi eszközök elidegenítését eredményezheti. A kiadvány
foglalkozik a pénzügyi eszközök besorolásával kapcsolatos új
szabályozási követelmények potenciális számviteli hatásaival is.

Az IFRS alkalmazása: Élelmiszer és fogyasztási cikkek
szektor
A kiadvány a KPMG étel, ital és fogyasztási cikkek piacán tevékenykedő
társaságok körében végzett felmérésének eredményeit foglalja össze az
IFRS-t már alkalmazó, illetve az azt még csak bevezetni készülő
vállalatok számára.

Az alábbi honlapon történt regisztrációt követően 15 napig ingyenesen
kipróbálhatja a KPMG nemzetközi on-line könyvtárát, melyben hasznos
információkat talál a nemzetközi beszámoló készítési szabályokról:
http://kpmg.com/Global/en/WhatWeDo/Special-Interests/accountingresearch-online/Pages/Default.aspx

Az alábbi honlapon történő regisztráció során pedig témakörönként
bejelölheti az Önt leginkább érdeklő KPMG kiadványokat – többek között
az IFRS-ekkel kapcsolatos elemzéseket, összefoglalókat -, amikről azok
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megjelenésének időpontjában elektronikus levélben értesítést kap:
https://www.kpmg.com/Global/en/Pages/Register.aspx

Ha további információra van szüksége a fentiekben ismertetett
kiadványokban szereplő bármely kérdéssel kapcsolatban, kérjük,
forduljon a szokásos helyi KPMG kapcsolattartójához, vagy hívja a KPMG
bármelyik irodáját.
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