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

IFRS – Lízingek hírlevél, 14. szám

Az IASB és a FASB 2014 márciusában egyeztetést folytatott a 2013 folyamán a lízingek témakörében
kibocsátott számviteli javaslatairól. Az egyeztetések érintették a lízingbe adás, illetve a lízingbe vétel
számvitelét, valamint szó esett az alkalmazott számviteli modellek lehetséges egyszerűsítéséről is. Az
IASB döntése értelmében a lízingbe vevők az egyszeres lízingelszámolási modellt alkalmaznák, melyben
minden lízingügyletet pénzügyi alapú eszközbeszerzésként kellene kezelni. A FASB ugyanakkor úgy
döntött, hogy a lízingbe vevők a duális lízing modellt alkalmaznák, mely szerint minden lízingügylet
megjelenne a mérlegben, ugyanakkor sok esetben a teljes lízingköltséget lineárisan kellene megjeleníteni
a pénzügyi ráfordítás elkülönített bemutatása nélkül. A lízingbe adók tekintetében a Felügyeletek a 2013-
as nyilvános tervezetben foglalt javaslatok jelentős részét a jövőben nem veszik figyelembe, és az IAS 17
Lízingek sztenderd követelményeivel helyettesítik azokat. Döntöttek arról is, hogy kiterjesztik a rövid
lejáratú lízingekre vonatkozó mentességeket, illetve egyéb egyszerűsítéseket vezetnek be. Az IASB úgy
határozott, hogy a lízingbe vevők a kis értékű vagy a társaság tevékenysége szempontjából másodlagos,
úgynevezett small ticket lízingek esetében mentességet kapnak, még akkor is, ha azok összességében
jelentősnek minősülnek. A FASB az erre vonatkozó mentesítést elutasította.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 38. szám

Az IASB a 2014. márciusi ülésén újból megvitatta a biztosítási szerződésekre vonatkozó projektjének
2013-as nyilvános tervezetét. A hírlevél ezen száma a tervezetben vizsgált öt témakör közül kettővel
foglalkozik kiemelten. A biztosítási fedezetekhez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázati
kiigazítás jövőbeli változása a szerződéses szolgáltatási margint fogja módosítani. Ha a veszteségeknek
az eredmény terhére történő elszámolását követően a becslésekben kedvező változások állnak be, azok
hatását addig a mértékig lehet az eredményben elszámolni, ameddig az visszafordítja a fedezett
kockázatokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó veszteségeket. A vállalatok a számviteli
politikájukban dönthetnek arról, hogy a diszkontráták változásának hatását az eredmény terhére vagy az
egyéb átfogó jövedelemben számolják el. A választást az adott portfólió minden szerződésére
alkalmaznák, figyelembe véve az IASB-útmutatás tervezetét. A tervezet kitérne arra, hogy a vállalatoknak
a hasonló portfóliók esetében azonos döntést kellene hozniuk, és meghatározná, hogy az IAS 8
Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák sztenderd követelményei alapján milyen
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esetben lenne lehetőség a számviteli politika megváltoztatására. A vállalatoknak a jövőben közzé kellene
tenniük a kamatköltség-elemzésüket.

In the Headlines – 2014/04. szám

Azon vállalatok számára, melyek üzleti éve 2014. december 31-én ér véget, a 2013-as év számos
változást hozott. Ez elsősorban a konszolidálást érintő módosításoknak, valamint a munkavállalói
juttatások sztenderd felülvizsgálatának volt köszönhető. A hírlevélben negyedévente összegezzük, hogy
mely sztenderdek léptek újonnan hatályba, valamint melyek fognak a jövőben hatályba lépni. A hírlevél
ezen száma a 2014. március 31-én, illetve azt követően végződő üzleti évekre, valamint azok évközi
időszakaira vonatkozóan nyújt útmutatást. 2014 folyamán az előző évhez képest kevesebb módosítás
várható, ezáltal a vállalatoknak lehetőségük nyílik felkészülni a későbbiekben érvénybe lépő jelentős
változásokra, például az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok sztenderd, valamint az új bevételi és
lízingsztenderdek bevezetésére. Az IFRS-t először alkalmazó, hatósági árszabályozás alá eső
tevékenységet folytató vállalatok számára az IFRS 14 évközi sztenderd nyújt átmenetileg támpontot az
árszabályozás számviteli kezelésének vonatkozásában.

In the Headlines – 2014/05. szám

Az eddigi tapasztalatok alapján a pénzügyi kimutatások felhasználói azt preferálják, ha a pénzügyi
kimutatások nem csak a lényeges, hanem az adott vállalatra sajátosan jellemző információkat is
tartalmazzák. A kimutatások készítői viszont csak a lényeges információkat kívánnák megosztani a
vállalatokról, a kötelező, ám nem lényeges közzétételektől eltekintenének. Azért, hogy mind a kimutatások
felhasználóinak, mind azok készítőinek érdeke megvalósuljon, az IASB 2014. március 25-én kibocsátott
egy nyilvános tervezetet, melyben az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása sztenderd módosítását
javasolja. A módosítások nem eredményeznének jelentős változást a gyakorlatban, de elősegítenék a
jelentések minőségének javulását. A tervezet nem tartalmaz kötelező hatályba lépési időpontot, a
módosítások korábbi alkalmazása megengedett. A nyilvános tervezet értelmében a nem jelentős tételeket
abban az esetben sem kellene közzétenni, amennyiben azt a sztenderd minimum követelményként írja
elő. A mérlegben és eredménykimutatásban megjelenítendő részösszegekre vonatkozóan speciális
feltételeket fogalmaz meg, a közzétételek sorrendje a jövőben nem lenne előírva. Az IAS 1 legutóbbi
módosításával összhangban az egyéb átfogó jövedelmen belül a tőkemódszerrel bevont társult és közös
vezetésű vállalatoktól származó jövedelmek esetében is célszerű lehet azon tételek elkülönítése, melyek
később átvezethetők lesznek az eredménykimutatásba.

First Impressions – Hatósági árszabályozás számviteli kezelése

2014. január 30-án bocsátották ki az IFRS 14 évközi sztenderdet, mely elsőként nyújt iránymutatást a
hatósági árszabályozás hatásainak számviteli kezeléséről. Különösen azon kanadai vállalatok számára
lesz hasznos az évközi sztenderd, melyek hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet folytatnak, és
csak később térnek át az IFRS-re. Az IFRS egyes nemzeti számviteli rendszerekkel ellentétben korábban
nem tartalmazott előírásokat a hatósági árszabályozás számviteli kezelésére vonatkozóan. Az új kiadvány
a hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet folytató és az IFRS-t először alkalmazó vállalatok
számára lehetővé teszi, hogy továbbra is a nemzeti számviteli szabályaik alapján kezeljék az
árszabályozás hatásait. Az évközi sztenderd a 2016. január 1-jén, illetve azt követően kezdődő üzleti
évekre vonatkozóan lépne hatályba. Egyelőre csak átmeneti útmutatást tartalmaz, amíg az IASB nem
véglegesíti a hatósági árszabályozás kezelésével kapcsolatos projektjét.
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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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Boros Judit
partner
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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.

Hasznos linkek

— Magyar nyelvű IFRS-hírlevél archívum
— Magyar nyelvű Pénzügyi instrumentumok-hírlevél archívum
— Számviteli tanácsadási szolgáltatásaink
— A legfrissebb IFRS-ekkel kapcsolatos hírek
— IFRS – Legfrissebb hírek a pénzügyi instrumentumokról
— IFRS – Legfrissebb hírek a biztosítási szektorról
— IFRS – Legfrissebb hírek a bankszektorról
— IFRS – Legfrissebb hírek a bevételek elszámolásáról
— IFRS – Minden az üzleti kombinációkról
— IFRS – Minden a közzétételi kötelezettségekről
— Az IFRS jövője
— IFRS toolkit – IFRS-eszköztár
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