Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek)
aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2014. februári számaiban megjelent információkról.

IFRS – Függelék az IFRS 12 sztenderdhez
A kiadvány az IFRS 12 - Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele sztenderdhez
kapcsolódik, és az itt elérhető Útmutatás az év végi pénzügyi kimutatásokhoz – illusztratív közzétételek c.
kiadványt egészíti ki. Az IFRS 12 a 2013. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lépett
hatályba. Az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások, az IFRS 11 Közös megállapodások és az IAS
28 Társult és közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések sztenderdekre, valamint a nem
konszolidált strukturált gazdálkodó egységekre vonatkozóan tartalmaz közzétételi követelményeket. A
függelék ezeket a követelményeket illusztrálja kiegészítő példák segítségével, és magyarázatokat fűz
hozzájuk. Nem tér ki minden IFRS 12-ben meghatározott lehetséges közzétételre, mivel a vállalatok
működési sajátosságai befolyásolhatják a megjelenítendő információkat. A minta-közzétételek egy nem
banki, ill. pénzügyi szektorban tevékenykedő multinacionális vállalatra vonatkoznak, melyeket szükség
szerint testre kell szabni, figyelembe véve a vállalatok egyedi működési körülményeit és az információk
jelentőségét. A lehetséges közzétételek teljes listája itt érhető el.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 37. szám
2014 februárjában az IASB megvitatta az IFRS 9 hatályba lépésének kötelező érvényű időpontját, illetve
egyeztetést folytatott a FASB-vel a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos projektről. Az IFRS 9 kötelező
jelleggel 2018. január 1-jén lép hatályba, ezáltal a biztosítók a pénzügyi instrumentumokra és a biztosítási
szerződésekre vonatkozó sztenderdeket egyszerre kezdhetik el alkalmazni. A FASB az egyeztetéseket
követően módosítani fogja a jelenlegi US GAAP-et, és a projekt hatályát a biztosítótársaságokra
korlátozza majd. A rövid távú biztosítási szerződések esetében elsősorban a közzéteendő információk
kerülnek kiegészítésre, a megjelenítésre és mérésre vonatkozó jelenlegi szabályozást nem változtatják
meg. A hosszú távú szerződések kapcsán a jelenlegi US GAAP megközelítést célirányosan fogják
fejleszteni, és a módosítások hatásait összevetik az IASB által meghatározott ’buildingblock’
megközelítéssel. A változások várhatóan nem terjednek ki a nem biztosítótársaságok által kibocsátott
biztosítási szerződésekre, ugyanakkor elképzelhető, hogy e szerződések is visszakerülnek majd a projekt
hatálya alá.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 20. szám
A hírlevél ezen száma foglalkozik az IASB által 2014 februárjában a pénzügyi instrumentumok
témakörében felvetett kérdésekkel. Az IASB februári ülésén határozott arról, hogy az IFRS 9 2018. január
1-jén lép hatályba kötelező jelleggel. A projekt besoroláshoz, méréshez és értékvesztéshez kapcsolódó
fázisainak minden követelménye teljesült, így a végső sztenderd megjelenése 2014 közepére várható. Az
IASB csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a FASB besorolási és mérési fázisokhoz kapcsolódó döntései
a további konvergenciát nem teszik lehetővé. A valós érték méréshez kapcsolódó kiegészítések tisztázzák
a tőzsdén jegyzett befektetések elszámolási egységének fogalmát. A módosítások hatásaival az
alkalmazás első évében a nyitó eredménytartalékot kell korrigálni. 2014 második negyedévére várható
egy nyilvános tervezet megjelenése a téma kapcsán. A makrofedezeti ügyletek elszámolására vonatkozó
vitaanyagot előreláthatóan 2014 első negyedévében adják majd ki.

In the Headlines – 2014/03. szám
Az alkalmazott számviteli elvek alapján csak ritkán lehet megismerni a vállalat teljesítményének teljes
történetét. A befektetők egyre inkább olyan információkat keresnek, melyek függetlenek a számviteli
szabályozási rendszerektől. Ezeket az információkat azonban nemzetközi szinten egységesebbé,
átláthatóbbá és megbízhatóbbá szükséges tenni. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European
Securities and Market Authorities – ESMA) egy vitairatot bocsátott ki a vállalatok nyilvánosan közzétett
kimutatásaiban alkalmazott alternatív teljesítménymutatók témakörében (alternative performance
measures – APM). Amint a tervezetet véglegesítik, az Unió mind a 28 tagállamában érvénybe lépne a
nem GAAP-alapú információkra vonatkozóan. A világ legjelentősebb pénzügyi piacain, például
Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban már létezik hasonló szabályozás, ugyanakkor az
európai szabályozás jelentősen eltérne az ezen országokban alkalmazott rendszerektől. A tervezet
elismeri az APM-ek jelentőségét, ugyanakkor nem határoz meg konkrét mutatókat. Nem kívánja
befolyásolni sem a vállalatok által alkalmazott mutatók típusait, sem azok közzétételének helyét. Ehelyett
a cél az átláthatóság és összehasonlíthatóság növelése a mutatók alkalmazása révén.

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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„IFRS – Tudásháló” néven létrehoztunk egy új oldalt weboldalunkon, amely friss és

aktuális információkkal, segédanyagokkal és kiadványokkal segíti Önt az IFRS
elvek, szabályok megértésében és gyakorlati alkalmazásában (standardok,
hivatalos EU-s standardok fordítása, IFRS-hírlevelek, IFRS-közzétételek ellenőrző
listája).
A KPMG blogoldalán található IFRS-rovatban pedig megosztjuk gondolatainkat és
szakmai dilemmákat vetünk fel a bevezetéssel kapcsolatban, lehetőséget biztosítva
arra, hogy ügyfeleink hozzászólásaival közös gondolkodásra serkentő fórum
alakuljon ki a mindannyiunkat érintő kérdésekről.
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