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In the Headlines
KPMG IFRS-hírlevél - 2013. június 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

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

 

A KPMG In the Headlines (2013/11): Biztosítási szerződések

A biztosítási szerződésekre érvényes új számviteli és jelentéskészítési
modell, melyet az IASB 2013. június 30-án terjesztett elő, alaposan
átalakítaná a biztosítók pénzügyi kimutatásainak szerkezetét. Az új
tervezet nem minden egyes biztosítóra, hanem sokkal inkább minden
biztosítási szerződésre érvényes, beleértve egyes pénzügyi garanciákat,
valamint a korlátlan részesedési lehetőséget nyújtó (discretionary
participation feature – DPF) biztosítási szerződéseket is. Az új nyilvános
tervezet foglalkozna többek közt azon kétségekkel is, melyek szerint a
biztosítások és pénzügyi instrumentumok számvitelének változásai a
vállalat eredményének ingadozásához vezethetnek.

 

A KPMG In the Headlines (2013/12): Évelő mezőgazdasági
növények számvitele

Az évelő mezőgazdasági növények olyan növények, melyeket a vállalat
nem szándékozik sem élő növényként értékesíteni, sem mezőgazdasági
terményként betakarítani, azonban egynél több üzleti évben származik
belőlük a vállalatnak terménye. Az évelő mezőgazdasági növények az
IASB tervezetének értelmében az IAS 16 Ingatlanok, gépek és
berendezések standard hatálya alá kerülnének, tehát a gazdálkodók a
növények értékelése során választhatnák a bekerülési érték modell
alkalmazását is. A növények terményeit azonban továbbra is az IAS 41
Mezőgazdaság standard szerint értékesítési költségekkel csökkentett
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valós értéken kell majd kimutatni.

 

A KPMG In the Headlines (2013/13) Fedezeti elszámolás
folyatása derivatív ügyletek megújítását követően

Az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés standard
értelmében a gazdálkodó egységnek meg kell szüntetnie a fedezeti
elszámolást azon származékos fedezeti instrumentumok esetén,
melyeket klíringházzal szemben megújítanak – kivéve, ha a fedezeti
instrumentumot a gazdálkodó egység eredeti, dokumentált fedezeti
stratégiájának megfelelően megváltoztatják. Az IASB 2013. június 27-én
közzétett kiadványa értelmében egy meglévő fedezeti kapcsolatot csak
abban az esetben nem kell megszakítani, amennyiben az eredeti fedezeti
dokumentációban nem szereplő megújítás megfelel a kiadványban
bemutatott bizonyos különleges feltételeknek.

 

New on the horizon (2013. május) A hatósági
árszabályozás hatásainak megjelenése a számvitelben –
évközi könnyítés az első alkalmazók számára

Egyes nemzeti számviteli rendszerekkel ellentétben az IFRS nem
tartalmaz különleges előírásokat a hatósági árszabályozás alá eső
tevékenységek számvitelével kapcsolatosan. Az IASB 2013. április 25-én
javaslatokat tett annak érdekében, hogy megkönnyítse az érintett
gazdálkodók IFRS-re történő áttérését. Az átfogó projekt lezárulásáig az
IASB egy évközi standardot bocsátott ki, mely átmenetileg útmutatást
tartalmaz a hatósági árszabályozás hatásainak számviteli kezelésével
kapcsolatban. A standard lehetővé teszi, hogy a hatósági árszabályozás
alá eső tevékenységet folytató vállalatok továbbra is a saját hazai
számviteli előírásaikat alkalmazzák ezen tevékenységek számviteli
kezelése során.

 

New on the horizon (2013. május): Lízingek

Az IASB és a FASB 2012. május 16-án tette közzé a lízingekre
vonatkozó új besorolási és elszámolási követelményekkel kapcsolatos ED
2013/6 Nyilvános Tervezetét. Az új standard hatályba lépésének
időpontját nem határozták meg pontosan, de valószínűleg csak azt
követően kell majd alkalmazni a gazdálkodó egységeknek a standard
követelményeit, miután az IASB új, bevételek standardja hatályba lép. Az
IASB döntése értelmében az új bevételek standard a 2017. január 1-jén,
illetve azt követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lesz hatályos. Az
IFRS lehetővé teszi a standard korábbi alkalmazását, a US GAAP
azonban nem.

 

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
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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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