Tisztelt Ügyfelünk!
Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek)
aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2015. januári számaiban megjelent információkról.

In the Headlines – 2015/01. szám
A közelmúltban sokszor felvetődött a téma, hogy a könyvvizsgálói jelentéseknek nem csupán a záradék
kiadására kellene fókuszálniuk. 2015. január 15-én az IAASB (International Auditing and Assurance
Standards Board) új követelményeket fogalmazott meg a jelentések tartalmára vonatkozóan. Anélkül,
hogy a független könyvvizsgálat hatásköre módosulna, az új követelmények a könyvvizsgálók számára
több lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználókat a könyvvizsgálat folyamatával megismertessék,
és növeljék az átláthatóságot. Azáltal, hogy tisztázzuk, mit is jelent valójában a független könyvvizsgálat, a
jövőben elkészülő, új könyvvizsgálói jelentések javítani fogják a vállalat érintettjeivel folytatott
kommunikációt, és lehetővé teszik majd, hogy a felhasználók felismerjék a könyvvizsgálat értékét. A
pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó új követelmények a 2016. december 15-én vagy azt
követően végződő üzleti évekre vonatkozóan lépnek hatályba, ám a változások korábbi alkalmazása is
megengedett.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2014 Q4)
A 2014. évi IV. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik,
melyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli
hatásait is. Miután az IASB véglegesítette az új pénzügyi instrumentumok standardot, figyelme
középpontjába az a már hosszú ideje tartó vita került, hogy hogyan lehet elkülöníteni egymástól a tőkét és
a kötelezettségeket. Az IASB makrofedezeti ügyletekkel kapcsolatos ajánlásaihoz októberig lehetett
megjegyzéseket fűzni. A hírlevél ezen száma néhány visszajelzésen keresztül betekintést nyújt abba,
hogy az érintettek hogyan vélekedtek az előzetes előírásokról. Foglalkozik továbbá az IFRS 12 Más
gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele standard közzétételi követelményeivel a nem
konszolidált strukturált vállalkozásokra vonatkozóan. A kiadvány áttekinti az IFRS 9 Pénzügyi
instrumentumok standard hatásait is a szavatoló tőkére vonatkozó értékvesztési követelmények kapcsán.

IFRS Röpirat – Biztosítótársaságok bevételelszámolása
A biztosítótársaságoknak nem szabad alábecsülniük az IASB és FASB által 2014 májusában kibocsátott

új bevételstandard lehetséges hatását. Ugyan az új standard nem vonatkozik a biztosítási szerződésekre,
vonatkozhat más megállapodásokra, például eszközkezelési megállapodásokra, biztosítási ügynöki
tevékenységre, nyugdíjkérdésekre, panaszok kezelésére, vagy letéti szolgáltatásokra. Míg a
bevételstandard szinte teljesen egységes, a biztosítási számvitel alapvető eltérései miatt, melyek ennek a
kiadványnak nem képezik tárgyát, az IFRS-t és US GAAP-et alkalmazó vállalatok esetében nagyon eltérő
lehet az új standard hatása. A 2017 januárjában hatályba lépő új bevétel standard hatásának
felméréséhez meg kell érteni az új bevételelszámolási modellt, és elemezni szükséges, hogy az új modell
hogyan befolyásol bizonyos, a standard hatálya alá tartozó tranzakciókat.

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

Rakó Ágnes

partner

igazgató

„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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