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Tisztelt Ügyfelünk!

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

 
KPMG In the Headlines (2013/06): Integrált jelentéskészítés

Az Integrált Jelentéskészítési Keretelvek tervezete alapján lehetőség
nyílik a vállalatibeszámoló-készítés folyamatának újraszervezésére a
befektetői döntéshozatal tükrében. Lehetőséget teremt arra, hogy a
hangsúly a rövid távú pénzügyi teljesítményről a hosszú távú
értékteremtésre tolódjon át. Az Integrált Jelentéskészítési Keretelvek
célja, hogy elősegítse az integrált jelentés elkészítésének folyamatát, de
azok számára is tanulsággal szolgálhat, akik csupán a szöveges riporting
minőségét szeretnék javítani a befektetőkkel történő hatékonyabb
kommunikáció érdekében.

A 2013 márciusában kiadott Addressing the reporting gap című
kiadványunk a jelenleg készülő beszámolók és a piaci szereplők által
elvárt információk közötti szakadékot ismerteti.

A Future of corporate reporting című kiadványunk tíz meghatározó piaci
szereplő véleményét foglalja össze a tervezetről.

 
KPMG In the Headlines (2013/07): A hatósági árszabályozás
hatásainak megjelenítése a számvitelben

Bár egyes számviteli rendszerekben konkrét iránymutatást találunk a
hatósági árszabályozás számviteli kezelésével kapcsolatban, az IFRS
nem tartalmaz ilyen jellegű útmutatást. 2012 decemberében az IASB
ismét napirendre tűzte a hatósági árszabályozás témakörét, döntött egy
átmeneti iránymutatást tartalmazó Nyilvános Tervezet kiadásáról,
valamint egy többéves átfogó projekt elindításáról. Az átfogó projekt
egyik fő kérdésköre annak vizsgálata lesz, hogy a jövőben az IFRS
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elismeri-e majd, illetve milyen esetekben ismeri el a jogszabály szerint
megállapított egyenlegeket.

 
KPMG In the Headlines (2013/08): Lízingek a mérlegben –
de milyen áron?

Az IASB és az FASB felülvizsgált javaslatait az ED 2013/6 Nyilvános
Tervezetben tette közzé. A javaslatok értelmében az új lízing-besorolási
teszt alapján egy duális modell alkalmazására kerülne sor, mely
meghatározná a lízing futamideje alatt elismert lízingbevételek és
ráfordítások jellegét. Míg a vállalatok jelenleg sok esetben a mérlegben
nem megjelenő operatív és a mérlegben megjelenő pénzügyi lízing
elkülönítésére helyezik a hangsúlyt, a jövőben ennél sokkal fontosabb
lesz annak megállapítása, hogy egy mérlegben nem megjelenítendő
szolgáltatási megállapodásról vagy mérlegben megjelenítendő
lízingügyletről van-e szó.

 
KPMG In the Headlines (2013/09): Adókötelezettségek – a
kötelezettséget kiváltó események azonosítása

Az IASB 2012. május 20-án kibocsátotta IFRIC 21 Értelmezését az
adófizetésekkel kapcsolatosan. Az IFRIC 21 az IAS 37 Céltartalékok,
függő kötelezettségek és függő követelések standard alkalmazásához ad
útmutatást. Az értelmezés az adó fogalmát úgy határozza meg, mint egy
kormányzati szerv által a jogszabályoknak megfelelően kivetett fizetési
kötelezettségből fakadó pénzkiáramlás. A hangsúly azon van, hogy a
kötelezettség nem szerződésből kifolyólag keletkezik. A gazdálkodó
egység csak akkor ismeri el a kötelezettséget, ha egy bizonyos,
jogszabályban meghatározott kiváltó esemény bekövetkezik. Korábban
abban az esetben sem lehet elismerni a kötelezettséget, ha a gazdálkodó
egységnek nincsen reális lehetősége a kiváltó esemény elkerülésére.

 
IFRS – A bankszektor hírlevele, 2013 Q1

A 2013. 1. negyedévi kiadás azokat a legfrissebb IFRS-fejlesztéseket
foglalja össze, melyek közvetlen hatással lehetnek a bankokra. Ismerteti,
hogy a 2013. márciusában kiadott ED/2013/3 Nyilvános Tervezetben
megfogalmazottak alapján az értékvesztések elszámolására jelenleg
használt "elszenvedett veszteség" modell helyett a "várható veszteség"
modell lépne életbe. Az általános fedezeti ügyletekről szóló standard
kibocsátását későbbre halasztották. A hírlevélben szó esik arról, hogy
amennyiben az eredeti fedezeti dokumentáció nem foglalta magába a
derivatív szerződés megújításának lehetőségét, a meglévő fedezeti
kapcsolatnak az IAS 39 és IFRS 9 szabályai alól kivételt képezve
továbbra is fenn kell állnia. A szabályozók foglalkoznak a fizetési
kötelezettség alól való felmentésre vonatkozó megállapodások számviteli
kezelésével és közzétételi szabályaival is. A hírlevél emellett foglalkozik
az IFRS 9 besorolási és értékelési szabályai módosításainak és a Bázel
III szabályozási keretelveinek lehetséges kölcsönhatásaival is.

 
IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 11. szám

A hírlevél elemzi az IASB 2013. áprilisi megbeszéléseit és döntéseit a
pénzügyi instrumentumok projekt (IAS 39 leváltása) kapcsán. A hírlevél
kitér arra, hogy az IFRS 9 általános fedezeti modelljének alkalmazása
opcionális lesz mindaddig, amíg az IASB a makrofedezeti ügyletekre
vonatkozó külön projektjét be nem fejezi. Az IFRS 7 sztenderdbe
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bekerülő, kockázatkezeléssel és fedezeti tevékenységgel kapcsolatos új
közzétételi követelmények alkalmazása kötelező jellegű, az évközi,
tömörített pénzügyi kimutatásokat kivéve. Az IASB jelenleg az általános
fedezeti ügyletekről szóló sztenderd végső változatának kibocsátására
készül. 

A Pénzügyi instrumentumok hírleveleket magyar nyelven is megtalálja
honlapunkon.

 
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.

 

Üdvözlettel,

Boros Judit
partner

Rakó Ágnes
igazgató
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