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Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol
nyelvű kiadványainak 2013. júliusi és augusztusi számaiban megjelent
információkról.
Rakó Ágnes
igazgató

New on the horizon (2013. július): Biztosítási szerződések
Az IASB 2013. június 20-án tette közzé az ED/2013/7 Biztosítási
szerződések című ajánlását. Az ajánlás legfontosabb témakörei közé
tartozik az átfogó számviteli és mérési modell bemutatása (‘buildingblock’ megközelítés), valamint a szerződések értékének a mögöttes
instrumentumok értékéhez történő igazítása (‘mirroring-approach’).
Emellett foglalkozik többek közt az egyes rövid lejáratú szerződéseknél
alkalmazható egyszerűsített mérési módszerrel (‘premium-allocation’), a
cashflow számításhoz alkalmazott paraméterek, többek közt a
diszkontráta jelentéskészítési időszakonként történő aktualizálásának
kérdéskörével, az új bemutatási és közzétételi követelményekkel, továbbá
a visszamenőleges alkalmazás kérdéskörével is. Az új sztenderd
hatályba lépésének lehetséges legkorábbi időpontja 2017. január 1-je.

New on the horizon (2013. július): Lízing bankok számára
Az IASB és FASB 2013 májusában tette közzé a közös lízingprojekt
során elkészített felülvizsgált javaslatait. Ez a publikáció foglalkozik azzal,
hogy a felülvizsgált javaslatok a bankokat hogyan érinthetik, áttekinti,
hogy az általuk korábban megfogalmazott kételyeket sikerült-e eloszlatni,
valamint új, bankokat érintő kérdéseket is felvet. Kérdésként merült fel
többek közt az, hogy a javasolt duális modell és az új lízing-besorolási
teszt akadályozhatja-e az összehasonlíthatóságot, valamint hogy az új
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lízing-elszámolási szabályok jelentősen befolyásolhatják-e a hatósági- és
tőkekövetelményeknek történő megfelelést.

A KPMG In the Headlines (2013/14): Szemléletváltozás a
könyvvizsgálói jelentéskészítés terén
Az IAASB 2013. július 25-én közzétett nyilvános tervezetének
értelmében a könyvvizsgálóknak a jelentésben számba kellene venniük
és részletesen jellemezniük kellene azon tényezőket, melyeket
kulcsfontosságúnak találtak a könyvvizsgálat során. Az IAASB célja a
jelentések tartalmának lényeges kibővítése, ezáltal a könyvvizsgálói
jelentéskészítés szemléletének alapvető átalakítása. A tervezet szerint a
jelentéskészítés legfőbb célkitűzése a felhasználók részére történő
értékközvetítés lenne.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 14. szám
A hírlevél ezen száma foglalkozik az IASB által 2013 júliusában a
pénzügyi instrumentumok témakörében felvetett kérdésekkel. Az IASB
döntött arról, hogy az IFRS 9 végleges változatának kiadása előtt
ideiglenesen lehetővé teszi a saját hitelre vonatkozó követelmények
korábbi alkalmazását, valamint határozatlan ideig elhalasztja az IFRS 9
hatályba lépésének időpontját. Az értékvesztés elszámolásának
témaköre kapcsán az IASB és a FASB áttekintette a nyilvános
tervezeteikkel kapcsolatos visszajelzéseket. A jövőben közzéteendő
vittaanyaguk vizsgálja majd annak lehetőségét, hogy a dinamikus
kockázatkezelésből fakadó újraértékelés hatása az eredmény helyett az
egyéb átfogó jövedelemben kerüljön megjelenítésre, valamint foglalkozik
azzal is, hogy milyen közzétételekre lehet szükség ennek kapcsán.

IFRS – A bevételek elszámolása, 10. szám
A hírlevél ezen kiadása a bevételek elszámolásával kapcsolatos projekt
jelenlegi állásával foglalkozik. Az IASB és a FASB 2013 júliusában az új
bevételek sztenderd előzetes változatának véglegesítése során több, a
sztenderd alkalmazásával kapcsolatos kérdést is megvitatott – beleértve
a behajthatóság kérdéskörét, valamint a bevétel mérésének lehetséges
módszereit. Az IASB és a FASB előzetes megállapodása alapján az új
sztenderd a 2017. január 1-jén kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lép
majd hatályba. Az IFRS-alapú beszámolót készítő vállalatok esetében a
korábbi alkalmazás is megengedett.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2013 Q2) A hatósági
árszabályozás hatásainak megjelenése a számvitelben –
évközi könnyítés az első alkalmazók számára
A 2013. évi II. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő
módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, melyek a bankokat
közvetlenül érintik, illetve a különféle hatósági előírások lehetséges
számviteli hatásaival is. A hírlevél érinti az IFRS 13 alkalmazásának

E-mail: info@kpmg.hu
Web: kpmg.hu

szabályait, valamint összeveti az IASB értékvesztésre vonatkozó
javaslatait a bázeli előírásokkal. A hírlevél beszámol arról is, hogy az
IASB bizonyos feltételek teljesülése esetén feloldja az IAS 39 azon
megkötését, mely szerint meg kell szüntetni a fedezeti elszámolást abban
az esetben, ha egy származékos fedezeti instrumentumot megújítanak
klíringházzal szemben. Az IASB emellett útmutatást ad az
illetékkötelezettségek elszámolására vonatkozóan a céltartalékok
sztenderddel összhangban.

Az alábbi honlapon történt regisztrációt követően 15 napig ingyenesen
kipróbálhatja a KPMG nemzetközi on-line könyvtárát, melyben hasznos
információkat talál a nemzetközi beszámolókészítési 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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