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

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 24. szám
A hírlevél ezen száma az IASB júniusi ülésének főbb pontjait mutatja be a tőkejellegű pénzügyi
instrumentumok projekt kapcsán, mely az elmúlt hónapban indult újra. Az IASB elkezdte a követelések
azon jellemzőinek azonosítását, melyek alapján a kötelezettségek és a tőke elkülöníthetőek egymástól.
Júniusi ülésén a felügyelet első lépésként megvitatta azon jellemzőket, melyek relevánsak lehetnek a
társasággal szemben harmadik fél által felmerült igények mérésekor. Ezek között szerepelnek olyan
tényezők, mint ezen igények teljesítéséhez szükséges gazdasági erőforrás típusa, mennyisége, azok
átadásának időzítése, az egyes igények relatív prioritása a többi igényhez képest és az igényekhez
kapcsolódó esetleges feltételek és függő kötelezettségek. A projekt következő lépése annak elemzése
lesz, hogy az így azonosított jellemzők mennyire relevánsak azokhoz a becslésekhez, melyeket a
felhasználók készítenek a pénzügyi kimutatások különböző részeinek értékelése kapcsán. A
makrofedezeti ügylethez kapcsolódó projekt nem került megvitatásra a júniusi ülésen.

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 25. szám
A hírlevél ezen számában a dinamikus kockázatkezelés és a tőkejellegű pénzügyi instrumentumok
kapcsán folyatott júliusi IASB egyeztetések eredményeit mutatja be. Az IASB a dinamikus
kockázatkezelés és makrofedezeti ügyletek kapcsán egy újabb vitaanyag kibocsátását tervezi a nyilvános
tervezet megjelenítése előtt. A felügyelet elfogadta a tagok által javasolt napirendet és a résztvevők
információs igényének azonosítását segítő terveket. Mindezek magukban foglalják olyan társaságok
kockázati kitettségeivel kapcsolatos információit is, amelyek nem végeznek dinamikus kockázatkezelési
tevékenységet. A felügyelet olyan feltevéseket tekintett át, melyekkel a pénzügyi kimutatások felhasználói
élhetnek. Azonosította a társasággal szemben harmadik fél által támasztott igények azon jellemzőit,
melyek relevánsak lehetnek a feltételezések szempontjából.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 46. szám
A hírlevél ezen különkiadása az IASB júniusi tanácsülésén megvitatott témákat mutatja be a biztosítási

szerződésekkel kapcsolatosan. A felügyelet döntése alapján a nyereségrészesedéses szerződések
(participating contracts) esetében a változódíj-megközelítés alkalmazható lesz, ezáltal pedig a standard
véglegesítése elérhetővé válik a viszonylag közeli jövőben. A felügyelet úgy határozott, hogy a
szerződéses szolgáltatási margin (contractual service margin – CSM) feloldandó a változó díj becslésének
módosítása esetében, amit a társaság a közvetlen nyereségrészesedéses szerződésekből szándékozik
megkeresni. Ez a díj magában foglalná a társaság várható részesedését a mögöttes eszközök
hozamából. Az IASB emellett meghatározta azokat a feltételeket, melyek teljesülése esetén egy
biztosítási szerződés közvetlen nyereségrészesedéses szerződésnek (direct participating contract)
minősül. Vitára bocsátotta továbbá, hogy a változó díj alkalmazása milyen nem várt következményekkel
járhat, amennyiben egy társaság származékos ügyleteket alkalmaz a pénzpiaci kockázatok fedezésére,
azonban ebben a kérdésben nem született döntés. A nyereségrészesedéses szerződések esetén az IASB
úgy döntött, hogy a társaságok a CSM-et időarányosan számolják el az eredmény terhére. Az IASB az
IFRS 9 standard IFRS 4-gyel párhuzamos alkalmazása témájában is folytatott megbeszélést a legutóbbi
ülésén, de döntés nem született ezzel kapcsolatban sem. Az IASB ugyanakkor több olyan problémáról is
tárgyalt, amelyek az IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok standard még az új biztosítási szerződés standard
előtti bevezetéséhez kapcsolódnak. Ezek közé tartozik, hogy hogyan lehet kiküszöbölni az átmeneti
elszámolásbeli eltéréseket és egyéb volatilitásokat az eredményben a jelenlegi IFRS 4 standard
módosításain keresztül, valamint milyen költségekkel és nehézségekkel jár az IFRS 9 bevezetésének
elhalasztása a biztosítótársaságok számára.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2015 Q2)
A 2015. évi II. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik,
melyek közvetlenül érintik a bankokat, valamint elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli
hatásait is. A kiadvány áttekinti, hogy milyen döntésre jutott az IASB a makrofedezeti projekttel
kapcsolatosan, illetve összefoglalja a tőkejellegű pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos projekt
jelenlegi állását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a bankoknak nem szabad alábecsülniük azokat a
változásokat, melyek az IFRS 9 bemutatással és értékeléssel kapcsolatos előírásainak bevezetéséből
erednek. Ehhez kapcsolódóan részletez néhány bonyolultabb példát a kizárólag tőke- és kamatfizetési
kritérium (SPPI – solely payment of principal and interest) teszteléséhez kapcsolódóan. A hírlevél
bemutatja és összehasonlítja tíz bank első negyedéves IFRS szerint elkészített jelentéscsomagjában a
negatív kamatlábbal kapcsolatos közzétételeket. A közelmúltban a tőkeáttételi mutató szerepe jelentősen
megnőtt, így a hírlevél ismertet néhány olyan problémát is, melyek a bankoknál az ügyfelek pénzének
kezelése kapcsán merülhetnek fel.

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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