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Tisztelt Ügyfelünk!

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

 

IFRS Illusztratív közzétételek – Év végi pénzügyi 
kimutatások

Az Útmutatás az év végi pénzügyi kimutatásokhoz – illusztratív 
közzétételek kiadvány azon új és felülvizsgált IFRS-ek hatásait veszi 
számba, melyek először a 2013. december 31-ével végződő éves 
beszámoló készítési időszakra vonatkozóan lesznek hatályosak. Ezen 
sztenderdek közé tartoznak az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi 
kimutatások, az IFRS 11 Közös megállapodások, az IFRS 12 Más 
gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele, az IFRS 13 
A valós érték mérése, illetve az IAS 19 Munkavállalói juttatások (2011) 
sztenderdek. Foglalkozik továbbá az IAS 36 Eszközök értékvesztése 
sztenderd 2014. január 1-jétől hatályos változásaival is. Az 2013. 
december 31-ével végződő üzleti évtől hatályos IFRS-ek listáját, valamint 
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azon IFRS-ek listáját, melyek korai alkalmazása megengedett, az In the 
Headline – Reminder: Effective dates of IFRS kiadvány és az Illusztratív 
közzétételek kiadvány 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

IFRS Közzétételek ellenőrző lista – Év végi pénzügyi 
kimutatások

2013 során számos új és felülvizsgált IFRS lépett hatályba, melyek közül 
több jelentős, új közzétételi követelményeket fogalmaz meg. A kiadvány 
ezen száma lehetséges közzétételi követelményeket mutat be, melyek 
figyelembe vétele mellett nagy jelentőséggel bír a beszámoló elkészítése 
során az egyszerű nyelvhasználat alkalmazása, a jelentéktelen 
közzétételek mellőzése, valamint a közzétételek alapos integrálása a 
beszámoló további részeivel. Ezáltal a vállalat érintettjei egységes képet 
kaphatnak a gazdálkodó egység üzleti modelljéről, stratégiájáról, 
kockázatairól és teljesítményéről. A kiadvány első öt szekciója összegzi, 
hogy a gazdálkodó egységeknek a 2013. január 1-jével kezdődő üzleti 
évtől milyen sztenderdeket kell alkalmazni, a hatodik szekció pedig azon 
IFRS-ek közzétételi követelményeit tartalmazza, melyek a 2013. január 1. 
után  kezdődő üzleti évekre vonatkozóan hatályosak, illetve melyek korai 
alkalmazása megengedett.

 

Insights into IFRS 2013/14 (10. kiadás)

2013 szeptemberében megjelent az Insights into IFRS kötet 10. kiadása. 
A kötet összefoglalja az IFRS-ek követelményeit, valamint azok 
alkalmazásához útmutatást és értelmezést biztosít valós gyakorlati 
kérdéseken keresztül. A 10. kiadás a 2013. január 1-jével kezdődő üzleti 
évekre vonatkozóan kötelező érvényű sztenderdek előírásai szerint 
készült, emellett foglalkozik a 2013. augusztus 1-jén kiadás alatt álló, de 
még nem hatályos sztenderdek alkalmazásával is. Rávilágít az IFRS 
azon területeire, melyek az IASB és az IFRS Értelmezési Bizottság 
jelenlegi projektjeinek hatására még változhatnak. Az Insights into IFRS 
10. kiadása ezen az oldalon rendelhető meg.

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 15. szám

A hírlevél ezen száma foglalkozik az IASB által 2013 szeptemberében a 
pénzügyi instrumentumok témakörében felvetett kérdésekkel. Az IASB és 
a FASB a pénzügyi eszközökre vonatkozóan megvitatták a „kizárólagos 
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tőke- és kamatfizetés” feltételeit és előzetesen döntést hoztak a tőke és a 
kamat, valamint az előrefizetés jelentésére, illetve a derivatívák esetleges 
sajátosságaira és a kiterjesztés sajátosságaira vonatkozóan. Az IASB 
előzetesen döntött arról, hogy a gazdálkodó egység nem támaszkodhat 
kizárólag a mulasztás tényére annak megítélése során, hogy jelentős 
mértékben nőtt-e a hitelkockázat, ha portfóliószinten ésszerű, előretekintő 
információ érhető el. A Felügyelet emellett fenntartja azt a javaslatot, 
miszerint a pénzügyi instrumentumok 12 havi várt hitelezési vesztesége 
elismerhető, ha a kezdeti megjelenítés óta az instrumentumra vonatkozó 
hitelezési kockázat nem nőtt jelentősen. A gazdálkodó egységeknek a 
saját belső kockázatkezelésük definícióját kell alkalmazni a 
„fizetésképtelenség” fogalmára, a 90 napos hátralékot alsó korlátként 
figyelembe véve. Az IASB a konvergencia további lehetőségeit fogja 
vizsgálni az értékvesztéssel kapcsolatos javaslataira vonatkozóan. 

 

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

  

http://kpmg.com/Global/en/WhatWeDo/Special-Interests/accounting-research-online/Pages/Default.aspx
http://kpmg.com/Global/en/WhatWeDo/Special-Interests/accounting-research-online/Pages/Default.aspx
http://kpmg.com/Global/en/WhatWeDo/Special-Interests/accounting-research-online/Pages/Default.aspx
https://www.kpmg.com/Global/en/Pages/Register.aspx
https://www.kpmg.com/Global/en/Pages/Register.aspx


Privacy | Legal  
 
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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