
Tisztelt Ügyfelünk!

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

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél, 25. szám

Az IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél következő száma bemutatja az IASB júliusi ülésének
legfontosabb kérdéseit a pénzügyi instrumentumok projekt kapcsán. A makrofedezeti ügyletek terén az
IASB a nyilvános tervezet kiadása előtt szándékozik egy második vitaanyagot is kibocsátani. A Testület
elfogadta a munkatársak által ajánlott alkalmazási kört és az összetevők azonosításához szükséges
információk megközelítését is. Ez tartalmazhat információkat a kockázati kitettségről olyan szervezetek
esetén, melyek nem végeznek dinamikus kockázatkezelési tevékenységet. A tőkejellegű pénzügyi
instrumentumok kapcsán a Testület megvitatta a különböző becsléseket, melyeket a felhasználók
alkalmazhatnak a pénzügyi kimutatások előállítása során. Meghatározták a követelések jellemzőit, melyek
relevánsak lehetnek ezekhez a becslésekhez.

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 47. szám

A hírlevél ezen különkiadása az IASB júliusi tanácsülésén megvitatott témákat mutatja be a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatosan. Megvitatták, hogy milyen könyvviteli következményei lehetnek az IFRS 9 –
Pénzügyi instrumentumok és a biztosítási szerződések standard különböző hatálybalépési dátumainak. A
megbeszélés elsősorban az ideiglenes volatilitásokra és az eredményben megjelenő számviteli
eltérésekre koncentrált. Az IASB a következő három lehetőséget vette fontolóra ezen követelmények
esetén: az IFRS 4 Biztosítási szerződések meglévő lehetőségének használata, az IFRS 4 módosítása
vagy az IFRS 9 hatálybalépésének elhalasztása bizonyos körülmények között. Az IASB ideiglenesen
amellett döntött, hogy az IFRS 4-et módosítja azáltal, hogy engedélyezi a szervezeteknek, hogy bizonyos
korlátozások mellett az eredményből eltávolítsák az IFRS 9 bevezetésének számszaki hatását. Az IASB
szeptemberben fogja megvitatni a döntéshez kapcsolódó további részleteket, és azt, hogy az IFRS 9
hatálybalépésének dátumát módosítsa-e.

Insights into IFRS 2015/16 (12. kiadás)

Az Insights into IFRS 12. kiadása 2015 szeptemberében fog megjelenni. A kiadvány összefoglalja az
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IFRS követelményeit, és széleskörű útmutatást nyújt valós életből vett gyakorlati példákon keresztül,
melyeket a KPMG ügyfélmunkái során felmerült problémák alapján válogattak össze. A kiadvány a 2015.
augusztus 1-jéig kibocsátott, a 2015. január 1-én kezdődő üzleti évre vonatkozóan hatályos sztenderdeket
és értelmezéseket foglalja magában (jelenleg hatályos követelmények), valamint olyan jelentős
módosításokat, melyek a későbbi időszakokban lépnek majd hatályba (jövőbeni 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.

 

Üdvözlettel,

Boros Judit
partner

Rakó Ágnes
igazgató

„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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