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Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol
nyelvű kiadványainak 2013. februári számaiban megjelent információkról.
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A KPMG In the Headlines 2013/02 száma: Fedezeti
elszámolás folytatása a származékos ügyletek átkötése
után
A tőzsdén kívüli származékos ügyletekre vonatkozó törvények és
előírások számos jogrendszerben megváltoztak. Az EMIR szabályozást
fogadott el, hogy a tőzsdén kívüli származékos ügyletek nagy részét
központi szerződő felekhez kell átkötni. Az IAS 39 Pénzügyi
Instrumentumok: Megjelenítés és Értékelés alapján a gazdálkodó egység
nem folytathatja a fedezeti elszámolást, ha a származékos fedezeti
instrumentumot átkötik egy klíringháznak, és az átkötés nem szerepelt az
eredeti fedezeti dokumentációban.
Az IASB annak érdekében, hogy segítse a gazdálkodó egységeket az
IAS 39 alkalmazásában, Származékos ügyletek átkötése és a fedezeti
elszámolás folytatása címmel nyilvános tervezetet bocsátott ki, ami
alapján mentesülhetnek a gazdálkodók a fedezeti elszámolás
megszüntetése alól. A KPMG kiadványában egy szemléletes ábra
mutatja be, hogy mi az a három kritérium, ami alapján a gazdálkodó
egység megállapíthatja, hogy folytathatja-e a fedezeti elszámolást vagy
sem.
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IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 9. szám és 10.
szám

Magyar nyelvű
Pénzügyi
instrumentumokhírlevél archívum

A hírlevél elemzi az IASB 2013. januári és februári megbeszéléseit és
döntéseit a pénzügyi instrumentumok projekt (IAS 39 leváltása) kapcsán.
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A Pénzügyi instrumentumok hírleveleket magyar nyelven is megtalálja
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IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 33. szám
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Fax: +36 (1) 887 7101

A hírlevél az IASB és az FASB 2013. januári megbeszéléseinek
eredményeit elemzi a biztosítási szerződésekkel kapcsolatban. A
megbeszélés két fő témaköre a biztosítási szerződések bevételeinek
felosztása, valamint ezen bevételekre vonatkozó áttérési javaslatok
kidolgozása. Emellett, a hírlevél kitér a projekt jelenlegi állapotára, illetve
a várható befejezés határidejének dátumára.
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IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 34. szám
A hírlevél az IASB és az FASB 2013. februári megbeszéléseinek
eredményeit elemzi a biztosítási szerződésekkel kapcsolatban. A két
testület megegyezése alapján egy 120 napos véleményezési időszak
veszi kezdetét a közelgő nyilvános tervezeteiket illetően. Emellett, a
hírlevél kitér a projekt jelenlegi állapotára, a két testület egymástól
független döntéseire, valamint a várható befejezés határidejének
dátumára.

IFRS – A bevételek elszámolása, 6. szám
A hírlevél a bevételek elszámolására vonatkozó jelenlegi elképzeléseket
vizsgálja a 2011. novemberében kiadott ED/2011/6 Nyilvános tervezet
javaslatai alapján.

IFRS – A bevételek elszámolása, 7. szám
A hírlevél összefoglalja az IASB és az FASB februári közös
megbeszéléseinek eredményeit. A megbeszélés alapján az éves
beszámolási időszakokra vonatkozó új bevételi standard 2017. január 1jén lépne hatályba, s az IASB is elfogadta a korábbi alkalmazás tilalmát.
Az áttérési követelmények alternatív megközelítése alapján a gazdálkodó
egységeknek nem lenne kötelező újból megállapítaniuk az
összehasonlító időszakokat. A Testület újra jóváhagyott több javaslatot az
éves közzétételekre vonatkozóan is, pontosítva azok hatókörét és célját.
Az új javaslatok szerint nem lesz szükséges a szerződéses eszközök és
kötelezettségek, valamint a szerződéses költségek változásainak
táblázatos formában történő levezetése, de a gazdálkodóknak szélesebb
körű írásbeli közzétételi kötelezettségük lesz. Az IASB egyszerűsítené a
közbenső időszakokra vonatkozó közzétételi követelményeket, míg az
FASB megtartaná a nyilvános tervezet eredeti közzétételi követelményeit.

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
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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