
Tisztelt Ügyfelünk!

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

IFRS Röpirat – Bevételelszámolás az élelmiszeriparban

Miután az IASB és az FASB kibocsátotta új, közös standardját a bevételek elszámolására vonatkozóan,
megkezdődhet az igazi munka az élelmiszeripari vállalatok számára. Az IFRS 15 és FASB ASC Topic 606
Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevétel standardokat 2014 májusában bocsátották ki, melyek
felváltják a jelenleg hatályos IFRS és US GAAP előírásokat, és új bevétel-elszámolási modellt vezetnek
be. Az új standardnak jelentős hatása lesz az élelmiszeripari szektorra. A vállalatoknak fel kell mérniük,
hogy az áttérés milyen hatást gyakorolhat a beszámolókészítés folyamatára, az informatikai rendszerekre
és folyamatokra. A vállalatoknak minden érintettel egyeztetniük kell arról, hogy az új standard hatására
hogyan változnak majd a főbb teljesítménymutatók és az üzleti gyakorlat. Az élelmiszeripari vállalatoknak
különösen az elosztóikkal és a kis- és nagykereskedőikkel kötött szerződéseiket – ezen belül is pl. a
kereskedelmi ösztönzőkre, a garanciákra, a visszárura vonatkozó szabályozásokat, valamint az
engedélyeket – szükséges áttekinteniük annak megállapítására, hogy a bevétel elszámolásának módja,
illetve ideje változik-e az új standard hatására. Bár az új standard csak 2017. januárjában lép majd
hatályba, azon vállalatok számára, amelyek IFRS szerint készítik beszámolójukat, lehetséges a korai
alkalmazás is. Ugyan 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.

In the Headlines – 2015/04.

Azon vállalatok, melyek üzleti éve 2015. június 30-án ér véget, az újonnan hatályos standardok
hatásainak figyelembe vételével kell majd éves beszámolójukat elkészíteniük. A módosítások magukba
foglalják az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard kiegészítéseit, melyek jelentős könnyítést jelentenek
majd számos vállalat számára azáltal, hogy egyszerűbb elszámolási módszereket tesznek lehetővé
bizonyos juttatási programok esetében, melyek munkavállalóktól vagy harmadik felektől származó
hozzájárulásokat is magukba foglalnak. Mindemellett, a 2010-2012-es és 2011-2013-as ciklusok éves
IFRS-módosításai is hatályba léptek már, aminek következtében a vállalatoknak összesen 9 standard
módosításait szükséges tekintetbe venni. Az elmúlt negyedév során nem került sor a kiadvány előző
számához képest újabb kiegészítésekre. Amennyiben előretekintünk, a 2018-ban, illetve 2017-ben
hatályba lépő IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok és IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó
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bevétel standardok hoznak majd jelentős változásokat. Amellett, hogy a számviteli elszámolások is
változni fognak, a releváns pénzügyi információkat előállító folyamatok jelentős átalakítására is szükség
lehet. A vállalatok számára elérkezett az idő, hogy felkészüljenek ezen jelentősebb változások
alkalmazására. Április során megjelent az Insights into IFRS 11. kiadásának 3. kötete, mely elsőként nyújt
teljes körű értelmezést az IFRS 9 standard alkalmazásához.

IFRS – A bankszektor hírlevele (2015 Q1)

A 2015. évi I. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik,
melyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli
hatásait is. A kiadvány áttekinti az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard hatásait, útmutatást nyújt a
hitelezési veszteségek elszámolásához. A várható hitelezésiveszteség-modell használatával
kapcsolatosan a Bankfelügyeletek Bázeli Bizottsága februárban bocsátotta ki javaslatait. A hírlevél
foglalkozik továbbá az adósságinstrumentumok értékhelyesbítésének közzétételi követelményeivel. A
kiadvány áttekinti a tőkeáttétellel kapcsolatos kötelező közzétételi követelményeit is.

IFRS Illusztratív közzétételek – Tömörített évközi pénzügyi kimutatások

A kiadvány azon IFRS-eket fogja össze, melyek 2015. március 15-én már hatályba léptek, 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 jelen kiadvány nem szemlélteti. A
kiadvány csak az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard követelményeit szemlélteti, illetve az
egyéb standardok tömörített pénzügyi kimutatások közzétételi követelményeire vonatkozó előírásait
tartalmazza. Mindemellett, az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak. Ennek
következtében a jelen kiadvány nem helyettesíti a standardokat 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 kiadványban bemutatott hipotetikus vállalat nem először alkalmazza az IFRS-eket. Az IFRS
első alkalmazására vonatkozó előírásokról az Insights into IFRS 2014/2015-ös 11. 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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