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

In the Headlines – 2015/02. szám
A hírlevél minden negyedév végén összefoglalja az újonnan hatályba lépett, illetve a közeljövőben
hatályba lépő standardok listáját. Ezen kiadás a 2015. március 31-én vagy azt követően véget érő üzleti
évekre, illetve évközi időszakaikra vonatkozóan hatályos standardokat tekinti át. A befektetési
vállalkozások többek között alkalmazhatják majd a befektetési vállalkozásokra vonatkozó módosításokat,
valamint mentesülnek a konszolidáció alól is. A vállalatoknak a részvényalapú kifizetésekre és üzleti
kombinációkra vonatkozó standardok 2010-2012-es ciklusban történt módosításait is figyelembe kell majd
venniük. Néhány 2015-től kezdődően hatályba lépő standard csak kisebb módosulást hoz majd az elmúlt
két év jelentős változásaihoz képest. Mindez lehetőséget teremt majd arra, hogy a vállalatok
felkészüljenek a jövőbeni jelentősebb változásokra, mint például a 2017-től, illetve 2018-tól hatályos új
bevétel és pénzügyi instrumentumok standardok alkalmazására.

IFRS Röpirat - Bevételelszámolás az építőiparban
Miután az IASB és az FASB kibocsátotta új, közös standardját a bevételek elszámolására vonatkozóan,
megkezdődhet az igazi munka az építőipari vállalatok számára. A 2014 májusában kibocsátott IFRS 15
bevételstandard felváltotta a legtöbb, bevétel elszámolására vonatkozó korábbi IFRSszabályozást, és új
bevétel-elszámolási modellt vezetett be. Az új standard hatással lehet az építőipari társaságok által
megjelenített bevétel összegére és a befektetőkkel folytatott kommunikációra is. A vállalatoknak fel kell
mérniük, hogy az áttérés milyen hatást gyakorolhat a beszámolókészítés folyamatára, az informatikai
rendszerekre, folyamatokra és belső kontrollokra. Az új előírások számos közzétételi követelményt
fogalmaznak meg, melyeknek lehetséges, hogy csak a rendszerek, folyamatok és belső kontrollok
átalakítását követően tudnak majd eleget tenni. A vállalatoknak a befektetőkkel és egyéb érintettekkel is
egyeztetniük kell arról, hogy az új standard hatására hogyan változnak majd a főbb teljesítménymutatók
és az üzleti gyakorlat. Az új standard 2017. januártól lesz hatályos, de azon vállalatok számára, akik IFRS
szerint készítik beszámolójukat, lehetséges a korai alkalmazás is. Bár a hatályba lépés dátuma még
távolinak tűnhet, hamarosan több kérdésben kell majd döntést hozni, többek között az új standardra való
átállás módjáról és időpontjáról. A korai döntés eredményeként lehetőség nyílhat hatékony alkalmazási
terv kidolgozására, illetve az érintettek megfelelő tájékoztatására.

IFRS – Bevételek hírlevél 2015/12.
A hírlevél ezen száma áttekinti az új standard legutóbbi módosításait és lehetséges hatásait. Kevesebb,
mint egy évvel a közös bevételstandard kibocsátását követően, az IASB és az FASB visszatért a
standardalkotási folyamathoz. A februári találkozójukon a Felügyeletek megegyeztek abban, hogy
publikálják az új standard azon tervezett változtatásait, amelyek a licencek és a különálló teljesítési
kötelezettségek kérdéskörét érintik. A változások számos iparágat érintenek majd, többek között a
médiaipart, a gyógyszeripart, a szoftvergyártást és a telekommunikációt. Fontos megemlíteni, hogy az
FASB szélesebb körű és részletesebb módosításokat indítványoz, mint az IASB. Azonban a Felügyeletek
hangsúlyozzák, hogy a kezdeményezett változtatások csak érthetőbbé teszik majd az új standardot, de
nem fogják azt alapjaiban megváltoztatni. A licencek esetében az IASB és az FASB különböző
változtatásokat kezdeményez a licencek jellegének meghatározására, és annak megállapítására, hogy
vajon a licencekből származó jövedelmet egy adott időpontban, vagy fokozatosan jelenítsék meg a
könyvekben. Az IASB és az FASB tisztázná, hogy milyen esetben kell kivételt alkalmazni az értékesítés
és használat alapú jogdíjakra. A FASB módosítaná a standardot a különálló teljesítési kötelezettségek
azonosítása vonatkozásában. Az IASB az új példákkal egészítené ki a standardot, de ebben a kérdésben
sem módosítaná azt.

IFRS - Központi banki irányítás
Az utóbbi években előtérbe került az intézményi vezetés kérdésköre, ami egyértelműen jelzi a törekvést a
globális intézmények működésének áttekinthetővé tételére. A központi bankok esetében az irányító
szerep felé fordított figyelem annak köszönhető, hogy közérdeklődésre tartanak számot, ami az
elszámoltathatóságot és a függetlenséget egyaránt megköveteli. Egy jó irányítási struktúra megalapozza
az abba fektetett bizalmat, hogy a központi bank hatékonyan tudja megvalósítani céljait, valamint
elszámoltatható és megbízható szervezetként működik. Mindez hozzájárul a stabil gazdasági környezet
megvalósításához. Közérdeklődésre számot tartó mivoltukra tekintettel fontos, hogy a központi bankok
példát mutassanak és élen járjanak a változó környezethez való alkalmazkodásban. Ez a kiadvány
különösen a pénzügyi felügyeletre fókuszál, ami az irányítás egyik alappillére, és leginkább ki van téve a
változásoknak is. Meghatározza a hatékony pénzügyi felügyelet jellemzőit és a mögötte húzódó
alapelveket. Példákon keresztül bemutatja, hogy a jegybankok hogyan célozzák meg a különböző
kihívásokat, és figyelmet fordít a felmerülő problémákra. A kiadvány különösen hasznos lehet a jegybanki
irányításban részt vevő felügyeleti és auditbizottsági tagok számára.

IFRS - Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 21. szám
A hírlevél ezen száma foglalkozik az IASB 2015 februárjában a pénzügyi instrumentumok témakörében
felvetett kérdéseivel. Ebben a hónapban az IASB a 2014. áprilisi vitaanyagra beérkezett válaszokra
fókuszált, melynek témája a makrofedezeti ügyletek voltak. A Felügyelet megvitatta a beszámolók
felhasználóinak átfogó visszajelzéseit, és a vitaanyag számos részére vonatkozóan részletesen elemezte
a válaszadóktól érkezett visszajelzéseket. Az IASB vezetősége a márciusi találkozó során elemzi majd a
fennmaradó témakörök kapcsán érkező válaszokat. Az eddigi eredményeket tekintve a válaszadók
többsége egyetértett abban, hogy a vitaanyag azonosította a jelenlegi IFRS fő korlátait, mivel a dinamikus
kockázatkezelés (dynamic risk management – DRM) témakörét firtatja. A legtöbb válaszadó támogatna
egy olyan projektet, amely az elszámolásbeli különbségeket vizsgálná. Nincsen egységes álláspont azzal
kapcsolatban, hogy vajon a portfólió-átértékelési megközelítés (portfolio revaluation approach – PRA)
megoldaná-e a jelenlegi problémákat. A legtöbb válaszoló a PRA opcionális alkalmazását támogatja.
Eltérő vélemények születtek a PRA egyéb átfogó jövedelemmel (OCI) szemben történő alternatív
alkalmazása kapcsán.

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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