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

In the Headlines – 2013/16 szám
Az IASB Keretelveinek célja a sztenderdalkotás során alkalmazandó
elvek meghatározása. A Felügyelet felül kívánja vizsgálni a Keretelveket,
aminek jelentős hatása lehet az IFRS-ekre a jövőben. A projekt jelenleg a
kezdeti stádiumában jár, még szükséges lehet többek között annak
áttekintése, hogy milyen hatást gyakorolhatnak a változások a mérlegre,
az eredménykimutatásra, illetve a közzétételekre. A felülvizsgált
Keretelvek lehetőséget nyújtanának szerkezetileg egységes számviteli
sztenderdek rövidebb idő alatt és kevesebb ellentmondással történő
megalkotására. Az IASB a legfontosabb elveket fektetné le, melyeket
csak problémás kérdések esetében lenne szükséges alkalmazni. A
Keretelvek módosítása a vállalatok üzletmenetét közvetlenül nem
érintené, de a jövőben az IFRS-ekre jelentős hatást gyakorolhat.
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IFRS – Közzétételek ellenőrző lista elektronikusan
A KPMG ISG-csoportja 2013 októberében kiadta a közzétételek ellenőrző
lista legújabb elektronikus verzióját. Az ellenőrző lista a 2013. január 1jével kezdődő üzleti évektől kezdődően elvárt IFRS közzétételi
követelményekben segít eligazodni. Kitér a 2013. augusztus 15-én
megjelenés alatt álló sztenderdekre, valamint a KPMG által javasolt
további, sztenderdekben nem szereplő közzétételekre is. A checklist helyi
közzétételi követelményeket nem foglal magában.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2013 Q3)
A 2013. évi III. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő
módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, melyek a bankokat
közvetlenül érintik, emellett kitér a különféle hatósági előírások
lehetséges számviteli hatásaira is. Szót ejt az IFRS 9 sztenderd hatályba
lépésének elhalasztásáról, valamint arról, hogy felvetődött annak
lehetősége, hogy az IASB által az instrumentumok megjelenítésére és
értékelésére, valamint a várható hitelezési veszteségekre vonatkozó
modelljei a jövőbeni sztenderd részét képezzék. A hírlevél beszámol arról
is, hogy az IAS 32 sztenderd 2014. január 1-jén hatályba lépő módosító
javaslata, mely a pénzügyi eszközök és kötelezettségek nettózásának
témakörével foglalkozik, továbbra is kihívásokat rejt magában a gyakorlati
alkalmazás során. Olvashatunk arról is, hogy a bankok a pénzügyi
instrumentumok számviteli kezelése során továbbra is érzékelik az OTC
központiklíring-reform hatásait. Többek között annak megítélése, hogy a
pénzügyi instrumentum megjelenítésére vonatkozó feltételek teljesülneke, függhet attól, hogy a klíringmegállapodásban a bank megbízóként
vagy ügynökként vesz-e részt.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 16. szám
A hírlevél ezen száma foglalkozik az IASB által 2013 októberében a
pénzügyi instrumentumok témakörében felvetett kérdésekkel. Várhatóan
2013 novemberében adják ki a fedezeti ügyletekre vonatkozó sztenderd
végső változatát, és lehetséges, hogy 2014-re már megengedett lesz az
előzetes alkalmazása. A makrofedezeti ügyletek vitaanyaga várhatóan
2014 első negyedévében jelenik majd meg. Az IASB előzetesen döntött
arról, milyen esetekben kell egész élettartamra vonatkozó hitelezési
veszteségeket elszámolni, hogyan kell ennek összegét meghatározni,
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milyen egyszerűsítésekkel lehet élni, illetve az értékvesztés során miként
kell az eszköz értékét módosítani. Az IASB emellett bejelentette, hogy az
IFRS 7 sztenderdet a 2012-14-es ciklus során módosítani kívánja.

IFRS – A bevételek elszámolása, 11. szám
A hírlevél ezen kiadása a bevételek elszámolásával kapcsolatos projekt
végső döntéseivel foglalkozik, valamint azzal, mire lehet számítani az új
sztenderdben. Az IASB és a FASB megállapodtak abban, hogy az új
sztenderdnek meg kell határoznia a bizonyossági szintet, mely mellett a
bevétel-elszámolási kényszer életbe lépne. Emellett tartalmaznia kell a
szellemi termékekre vonatkozó kivételt, mely szerint az értékesítésen,
illetve használaton alapuló szabadalmak esetében a bevételt csak az
értékesítést vagy a használatba vételt követően lehetne elszámolni. Az új
sztenderdben szerepelnie kell majd egyfajta beszedhetőségi küszöbnek,
valamint annak, hogy mi alapján lehet elkülöníteni a vállalat szellemi
tulajdonára vonatkozó jogdíjak között azokat, melyek használati, illetve
azokat, melyek hozzáférési jogot biztosítanak a szellemi tulajdonhoz. Az
új sztenderd várhatóan a 2017. január 1-jén kezdődő üzleti évektől lép
hatályba, de a korábbi alkalmazása lehetséges lesz.

IFRS – Különkiadás: 5. szám
A hírlevél ezen kiadása az első átfogó összefoglaló a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó sztenderd kapcsán. A javaslatok
értelmében 2009-ben kiadott sztenderdet az IFRS-módosítások alapján
frissítenék, új értelmezésekkel és útmutatásokkal kiegészítve. A
nyereségadók kivételével a módosításoknak nem lesz előreláthatólag
számottevő gyakorlati hatása. Annak érdekében, hogy a sztenderd ne
váljon túl bonyolulttá, a konszolidáció, a munkavállalói juttatások és a
valós érték meghatározás témaköreiben az IASB nem javasolt
módosítást. A felülvizsgált sztenderd több mentességet tesz majd
lehetővé, és a közzétételi követelmények is egyszerűsödnek majd. A kisés középvállalkozások 2014. március 3-ig tehetnek észrevételeket a
javaslatokhoz.

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.
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