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Tisztelt Ügyfelünk!

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

 
A KPMG In the Headlines (2013/03): Emlékeztető - az IFRS-
standardok hatályba lépése

A hírlevél emlékeztetőül szolgál a 2013. március 31-én vagy azt
követően végződő beszámolási időszakokra, valamint azok közbenső
időszakaira vonatkozó, újonnan hatályba lépett, valamint a már
kibocsátott, de hatályba még nem lépett standardokról. A „standard”
kifejezés jelen esetben nem kizárólag az új standardokra, hanem tágabb
értelemben a standardmódosításokra és értelmezésekre is vonatkozik.

 
A KPMG In the Headlines (2013/04): Várható hitelezési
veszteségek

Az IASB az értékvesztés képzés során alkalmazott jelenlegi „felmerült
veszteség” modellt egy „várható veszteség” megközelítésre cserélné,
amely értelmében nem feltétlenül kellene káreseménynek bekövetkeznie
ahhoz, hogy értékvesztés képzésére kerüljön sor. Az új modell a
kölcsönök és követelések kategóriába sorolt pénzügyi eszközökre lenne
érvényes, illetve azon eszközökre, melyeket amortizált bekerülési értéken
mutatnak ki, vagy a gazdálkodó él a valós értékelés lehetőségével, a
nyereségeket és veszteségeket pedig az egyéb átfogó jövedelemben
jeleníti meg.

 
A KPMG In the Headlines 2013. márciusi szám (2013/05):
Munkavállalói hozzájárulások
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Egyes meghatározott juttatási programok nem csak a munkáltató, hanem
a munkavállalók és harmadik felek hozzájárulásait is tartalmazzák. A
nyugdíjak eddigi számviteli kezelése során a munkavállalók és külső
felek hozzájárulásait a hozzájárulás nyújtásának időszakában levonták a
szolgáltatások költségéből, és nem vették figyelembe a meghatározott
juttatási kötelem számítása során. A 2013. január óta hatályos IAS 19
Munkavállalói juttatások standard értelmében a vállalkozásoknak
előrejelzést kell készíteniük a munkavállalóktól és külső felektől
származó, szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzájárulásokról, és azokat a
program előírásai szerint a szolgáltatásnyújtás időszakaiban negatív
juttatásként kell figyelembe venniük.

 
IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 35. szám

2013 márciusában a FASB újragondolta a biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos állásfoglalását, nyilvános tervezete kiadásának időpontját
pedig összehangolta az IASB-vel. A hírlevél ezen külön kiadása a 2013.
február 20. és március 6. közötti FASB-megbeszélések eredményét
elemzi a közös biztosítási szerződésekkel kapcsolatban. Emellett kitér a
projekt jelenlegi állapotára, valamint a várható befejezés dátumára.

 
IFRS – A bevételek elszámolása, 8. szám

Az IASB márciusi ülésén a februári döntését megváltoztatva arról döntött,
hogy a beszámolójukat az IFRS szerint készítő vállalkozások számára
lehetővé teszi, hogy korábban is alkalmazhassák az új Bevételek
standardot. A hírlevél a bevételek elszámolására vonatkozó jelenlegi
elképzeléseket vizsgálja, valamint azt, hogy azok milyen jelentőséggel
bírnak a vállalkozások életében. A FASB továbbra is tiltja a standard
korábbi alkalmazását.

 
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/accounting-
research-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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Amennyiben a továbbiakban nem szeretné elektronikus úton kapni a KPMG IFRS-
hírlevelét, küldjön egy e-mailt  a marketinginfo@kpmg.hu címre. 
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