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Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol
nyelvű kiadványainak 2013. májusi számaiban megjelent információkról.
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A KPMG In the Headlines (2013/10): Emlékeztető: Az IFRSek hatályba lépésének időpontja
A hírlevél emlékeztetőül szolgál a 2013. június 30-án vagy azt követően
végződő beszámolási időszakokra, valamint azok közbenső időszakaira
vonatkozó, újonnan hatályba lépett, valamint a már kibocsátott, de
hatályba még nem lépett standardokról. Jelen esetben a „standard”
kifejezés a módosításokat és értelmezéseket is magába foglalja.
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IFRS - Illusztratív tömörített pénzügyi kimutatások - 2013.
május
2013 során több konszolidálással, valósérték-meghatározással,
pénzügyikimutatás-prezentálással és nyugdíjelszámolással kapcsolatos
standardot, illetve módosítást bocsátottak ki, melyek bonyolultabbá teszik
a beszámolókészítés folyamatát. A mintabeszámoló segítséget nyújt az
olyan évközi beszámolók elkészítéséhez, melyek a gazdálkodó egység
pénzügyi événél rövidebb időszakra tartalmaznak tömörített pénzügyi
kimutatásokat. A példa egy olyan képzeletbeli multinacionális cég adatai
alapján készült, mely nem először alkalmazza az IFRS-eket.
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IFRS Közzétételek ellenőrző lista - Évközi pénzügyi
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kimutatások
A most megjelent ellenőrző lista kiegészíti az előző bekezdésben
ismertetett illusztratív példát, azaz az IAS 34 sztenderd előírásai szerint
évközi beszámolót készítőknek segít abban, hogy a kiegészítő
megjegyzéseket teljes körűen és pontosan, a sztenderdben előírt módon
tudják elkészíteni.

IFRS a gyakorlatban – Áttérés az IFRS 10, IFRS 11 és IFRS
12 alkalmazására
A hírlevél ezen száma foglalkozik az új standardokra való áttérés
kapcsán felmerülő kérdésekkel. Az ezen standardokban bemutatott
számviteli modellekről bővebb útmutatást tartalmaz az Insights into IFRS
című kiadványunk. A befektetési társaságok konszolidálásához
kapcsolódó különleges szabályokról további információkat tartalmaz a
First Impressions: Consolidation relief for investment funds című
kiadvány.

IFRS a gyakorlatban – Kiskereskedelmi vállalatok
A hírlevél ezen száma számos, a kiskereskedelmi szektort érintő
számviteli kérdéssel foglalkozik, és szemléleti, hogy a szektorban
tevékenykedő vállalatok miként közelítették meg ezeket a kérdéseket a
gyakorlatban. A hírlevél kitér többek közt a szektorspecifikus számviteli
közzétételi kötelezettségekre. Az IFRS-t már alkalmazó vállalatok
számára rávilágíthat az érintett szektoron belüli konzisztencia mértékére,
az IFRS-t még nem alkalmazó vállalatok számára pedig példaként
szolgálhat a jövőbeni jelentéskészítés módjára vonatkozóan.

IFRS Kézikönyv: Részvényalapú elszámolások (2013.
május)
A részvényalapú elszámolások esetenként nagyon bonyolult, komplex
folyamat lehet. A kézikönyv segítséget nyújt a felmerülő problémák
kezelésében, részletesen bemutatja az IFRS 2 Részvényalapú
elszámolások standard számviteli szabályait. A második kiadás számos
gyakorlati példa segítségével nagy hangsúlyt fektet a számviteli kérdések
kezelésére és értékelési technikák alkalmazására.
A kézikönyv csak nyomtatott formában érhető el, melyet ezen a linken
rendelhet meg.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 12. szám
A hírlevél elemzi az IASB 2013. májusi megbeszéléseit és döntéseit a
pénzügyi instrumentumok projekt (IAS 39 leváltása) kapcsán, valamint
kitér az IAS 39 és az IFRS 9 standardok fedezeti ügyletek megújításával
(novációjával), valamint a fedezeti elszámolás folytatásával kapcsolatban
javasolt módosításaira. A nováció abban az esetben nem eredményezné
a fedezeti kapcsolat megszűnését, amennyiben a tranzakcióban
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közvetlenül vagy közvetve klíringház vesz részt. A makrofedezeti
ügyletek számviteléről 2013. harmadik negyedévében várható egy vitairat
kibocsátása, mely előreláthatólag kitér majd az átértékeléshez
kapcsolódó módosítások eredménykimutatásban és pénzügyihelyzetkimutatásban történő prezentálására is.

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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