
Tisztelt Ügyfelünk!

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

Insights into IFRS – Áttekintés: 2015. szeptember

Az új sztenderdek megjelenése, a vállalatfelvásárlások növekvő száma, a jelentéskészítés javítására
irányuló elvárások nehéz időszakot eredményeznek a beszámolók készítői számára.
Az új konszolidációs sztenderdek befogadását követően a figyelem az új bevételi és pénzügyi
instrumentumok sztenderdekre irányul. Ahogy egyre jobban közeledik a 2018- as év, a beszámolók
készítőinek sok esetben számos teendője akad még – számviteli politikák aktualizálása, informatikai
rendszerek frissítése, folyamatok és kontrollok átalakítása. Emellett fel kell mérni a változások lehetséges
hatásait a fizetendő adókra, szerződésekre, hitel-kovenánsokra, valamint a munkavállalók képzésére.
Egyes vállalatok számára mindez jelentős erőfeszítéseket igényel. Ráadásul az év során várhatóan
kibocsátják az új lízingsztenderdet is. Az Insights into IFRS kiadvány célja, hogy támogassa a beszámolók
összeállítóit azáltal, hogy az IFRS alkalmazóinak tapasztalatai alapján könnyen érthető gyakorlati
útmutatást nyújt a sztenderdekhez. Ezen kiadvány további célja, hogy segítsen az auditbizottságok
tagjainak, illetve vállalati érintetteknek abban, hogy strukturált útmutatást nyújtson a sztenderdek főbb
előírásaival kapcsolatosan.

New on the Horizon: Magyarázatok az IFRS 15 sztenderdhez

Az IASB kibocsátotta az IFRS 15 sztenderd nyilvános tervezetét, valamint ajánlásokat adott ki az új
bevételsztenderd négy, a pénzügyi kimutatások felhasználói és készítői számára kulcsfontosságú
területéhez kapcsolódóan. Ezen területek közé tartoznak a licenszek, a megbízó-ügynök kérdéskör, a
teljesítési kötelmek azonosítása, valamint az átmeneti rendelkezések meghatározása. Az új közös
bevételsztenderd kibocsátásakor az IASB és a FASB úgy vélte, hogy a sztenderd hatálybalépéséig még
hátravan a munka jelentős része. Mindez jól tükrözi, hogy a bevétel milyen jelentős tényező a pénzügyi
beszámolás szempontjából, és egyes vállalatok számára milyen jelentős erőfeszítéseket igényel a
sztenderd alkalmazása. A Felügyeletek a kihívásokra való tekintettel az új sztenderd hatálybalépésének
dátumát elhalasztották 2018-ra, és egyes főbb követelmények tekintetében pontosításokat ígértek. Az
említett négy módosítandó terület mellett az IASB nem tervezi a sztenderd további módosítását a
bevezetést követően a 2020-21. évekre tervezett felülvizsgálatig. A FASB ezzel szemben több rövid
nyilvános tervezet kibocsátását tervezi, melyek foglalkoznak az IASB által módosítani kívánt területekkel,
ám kiterjedtebb változásokat javasolnak. A hírlevél ezen száma áttekinti az IASB javaslatait, és rávilágít,
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hogy azok mely főbb pontokon térnek el a FASB javaslataitól. Az IASB részére 2015. október 28-ig lehet
észrevételeket küldeni a javaslatokhoz.

IFRS 9 - Értékvesztés hírlevél, 2015/09, 2. szám

A hírlevél ezen száma a pénzügyi instrumentumok értékvesztésével foglalkozó, IFRS-áttérést támogató
csoport (ITG) 2015. szeptemberi egyeztetésének eredményét tekinti át. A pénzügyi instrumentumok
értékvesztésére vonatkozó új várható hitelezésiveszteség-modell (expected credit loss – ECL-modell)
számos alkalmazásbeli kérdést vetett fel. A szeptemberi ülésen az ITG tagjai egyetértettek abban, hogy a
belső hitelkockázati minősítések és viselkedési mutatók nagyon hasznosak lehetnek az új sztenderd
alkalmazása során. Úgy vélik, hogy a rulírozó hitelekre számított várható veszteség becslése során nem
szabad azokat a várható lehívásokból származó veszteségeket figyelembe venni, melyek meghaladják a
szerződés szerinti hitelkeretet. A vállalatoknak át kell gondolniuk, hogy a becsléseikbe hogyan építsenek
be releváns előretekintő információkat. Az ebből a célból használt input adatok és alkalmazott modellek
várhatóan idővel finomodnak majd. A közzétételek fontosak abból a szempontból, hogy mi alapján
készültek a becslések – rámutatnak arra is, hogy nem zártak-e ki bizonyos releváns tényezőket kizártak-e.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság képviselője bejelentette, hogy 2015 végéig kiadják a várható hitelezési
veszteség elszámolására vonatkozó végső útmutatást, és felvázolta azokat a témákat, melyekben az
eddigi észrevételek alapján módosítják a sztenderdet. Az ITG 2015. december 11-ére tervezi következő
ülését, és 2015. október 21-ig lehet megtenni az útmutatóval kapcsolatos észrevételeket.

IFRS Illusztratív közzétételek – Év végi pénzügyi kimutatások

Az Illusztratív közzétételek kiadvány egy képzeletbeli vállalat pénzügyi kimutatásain keresztül mutatja be a
javasolt közzétételeket, és ezáltal segítséget nyújt az IFRS beszámoló készítőinek. Azon IFRS-ekhez
tartalmaz példákat, melyek 2015. augusztus 1-ig kibocsátásra kerültek, és melyeket a vállalatoknak a
2015. január 1-jén kezdődő üzleti évükre vonatkozóan kell alkalmazniuk (jelenleg hatályos
követelmények). Azon IFRS-ek korai alkalmazását, melyek a 2015. január 1-jét követően kezdődő üzleti
évekre vonatkozóan lépnek hatályba (jövőbeni követelmények), a kiadvány nem szemlélteti. A kiadvány
nem szemlélteti az IFRS 4 Biztosítási szerződések, az IFRS 6 Az ásványkincsek feltárása és felmérése,
az IAS 26 Nyugdíjazási juttatási programok elszámolása és beszámolása, valamint az IAS 34 Évközi
pénzügyi beszámolás sztenderdek követelményeit sem. Az IAS 34 sztenderd közzétételi követelményei
az alábbi oldalon érhetők el. Mindemellett az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak.
Ennek következtében a jelen kiadvány nem helyettesíti a sztenderdeket és azok értelmezéseit. Az
érvényes jogi és szabályozási környezetet is figyelembe kell venni, ugyanakkor a kiadvány nem veszi
tekintetbe egyetlen konkrét jogrendszer szabályait sem. Például az IFRS nem írja elő, hogy az
anyavállalatnak külön pénzügyi kimutatásokat kell készítenie, és a jelenlegi kiadvány csak a konszolidált
pénzügyi kimutatásokra vonatkozik. A bemutatott hipotetikus vállalat nem először alkalmazza az IFRS-
eket. Az IFRS első alkalmazására vonatkozó előírásokról az Insights into IFRS 2015/2016-ös 12. kiadása
szolgáltathat bővebb információkat. A pénzügyi kimutatások lehetséges közzétételeinek listája ezen az
oldalon olvasható.

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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