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

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 23. szám
Az IASB májusi ülésén jelentős előrelépés történt a makrofedezeti ügyletekhez és a tőkejellegű pénzügyi
instrumentumokhoz kapcsolódó projekt jövőbeni irányvonalának meghatározása tekintetében. A
makrofedezeti ügyletekhez kapcsolódó projekt első lépéseként az ügyletek alkotóelemeihez szükséges
információk beazonosítását tűzték ki célul, a megjelenítési és értékelési előírások meghatározását
megelőzve. A projekt kezdetben a dinamikus kockázatkezelést fogja előnyben részesíteni, míg a későbbi
fázisában létrehoznak majd egy szakértőkből álló tanácsadó csoportot. A tőkejellegű pénzügyi
instrumentumok kapcsán a tanács megvitatta a kötelezettségek és tőkeelemek elkülönítése során
felmerülő koncepcionális és gyakorlati kihívásokat. A projekt kezdetben azonosítani kívánja azoknak az
igényeknek a jellemzőit, melyek ezen kihívásokat eredményezik. Ezt követően feltárja a lehetséges
megoldásokat, mely az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás standard, vagy a kötelezettség és
tőke fogalmainak módosítását vonhatja maga után.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 45. szám
A hírlevél ezen különkiadása a biztosítási szerződésekhez kapcsolódó projekt e havi oktatási célú
előadásának anyagát tekinti át. Egyelőre nem született döntés a projekt kapcsán, mivel az IASB továbbra
is mérlegeli, hogy milyen módon kellene az általános modellt megváltoztatni az indirekt
nyereségrészesedéssel kötött szerződések (indirect participating contracts) tekintetében. Az IASB többek
között megtárgyalta az átmeneti követelményekre vonatkozó szükséges módosításokat azon
szervezeteket illetően, amelyek az egyszerűsített retrospektív megközelítést használják. A témák közé
tartozott a szerződéses szolgáltatási margin (contractual service margin - CSM) mérése, mely kapcsán az
IASB azt vitatta meg, hogy a jelenlegi rátát kellenee használni a bekerülést követően az összes biztosítási
szerződésre vonatkozóan. Az osztalékfizetéssel járó biztosítási szerződések kapcsán felmerült, hogy az
eredményben megjelenítendő kamatráfordítást az effektív hozam megközelítéssel határozzák meg. Az
IASB megvitatta, hogy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kamatráfordítások elszámolásának módját
lehessen-e a számviteli politikában szabályozni.

IFRS - IFRS 9 Értékvesztés hírlevél, 2015/04, 1. szám

A hírlevél ezen száma a pénzügyi instrumentumok értékvesztésével foglalkozó, IFRS-áttérést támogató
csoport (ITG) első ülésének eredményét tekinti át. A pénzügyi instrumentumok értékvesztésének új,
várhatóveszteségmodellje (expected credit loss model) alapjaiban változtatja meg a jelenlegi
értékvesztés-elszámolási gyakorlatot. Annak érdekében, hogy az érintettek számára a megvalósítás során
felmerülő kérdésekben segítséget nyújtson, az IASB létrehozta a pénzügyi instrumentumok
értékvesztésével foglalkozó IFRS- áttérést támogató csoportot (ITG). Az ITG 2015 áprilisában tartotta első
ülését, melyen nyolc, az érintettek által benyújtott kérdést vitatott meg. A felvetett témák koncepcionális
vitát generáltak annak tekintetében, hogy hogyan kell alkalmazni az előírásokat az IAS 10 standard
esetében a módosító mérlegfordulónap utáni eseményekre vonatkozóan olyan információk esetében,
melyek a fordulónapot követően, de még a pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyása előtt
váltak ismertté. Egy másik kihívást jelentő kérdés pedig, hogy hogyan kell figyelembe venni a
hitelkockázat-kezelés hatását annak az időperiódusnak a meghatározásában, amely alatt a társaság
várhatóan hitelkockázatnak lesz kitéve rulírozó hitelek tekintetében. Egyéb témák kapcsán a csoport tagjai
alapvetően egyetértettek a standard értelmezésében, azonban több esetben rávilágítottak a
követelmények megvalósítása során felmerülő kihívásokra. Az ITG következő ülését a tervek szerint
2015. szeptember 16-án tartja.

IFRS Röpirat – Bevételelszámolás a fuvarozóiparban
A röpirat az IFRS 15 új bevétel-elszámolási standard lehetséges hatásaira hívja fel a figyelmet a fuvarozó
társaságok vonatkozásában. A vállalatoknak fel kell mérniük, hogy az áttérés milyen hatást gyakorolhat a
beszámolókészítés folyamatára, az informatikai rendszerekre és folyamatokra, továbbá minden érintettel
egyeztetniük kell arról, hogyan változnak majd a főbb teljesítménymutatók és az üzleti gyakorlat az új
standard hatására. Néhány társaság a változások jelentőségére és a szükséges IT-megoldások
komplexitására való tekintettel több időt kért az új standard adaptálására, melynek eredményeképp a
hatályba lépés dátumát 2017 januárjához képest valószínűleg egy évvel későbbre halasztják. Ennek
ellenére a vállalatoknak hamarosan dönteniük kell arról, hogy mikor és hogyan kívánnak áttérni az új
standardra. A minél korábbi döntés kulcsfontosságú egy hatékony megvalósítási terv kidolgozásához és a
vállalatok legfontosabb érdekeltjeinek informálásához. A röpirat olyan tényezők lehetséges hatásait veszi
számba, mint hűségprogramok, vissza nem téríthető, fel nem használt jegyek, árengedmények, kiegészítő
szolgáltatások és extra díjak, teherfuvarozási és szállítási szerződések, és új közzétételi követelmények.

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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