
Az IFRS szabványok változásai 
és hatásuk a magyar 
beszámolókra 
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Témák 
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• EFRAG döntések 

• IFRS9  

• IFRS14 

• IFRS15 

• IFRS-ek fejlesztései/módosításai 

• IFRS várható változásai 
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IFRS 9 - pénzügyi 
instrumentumok szabvány  



Az IFRS 9 ütemezése 
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2014. július 

Végleges szabvány 

2009. november 

Az IASB  - IFRS 9 
(2009)  - pénzügyi 
eszközök besorolása és 
értékelése 

2010. október 

 IASB - IFRS 9 (2010)  
- pénzügyi 
kötelezettségek és 
kivezetés 

2013. november 

IFRS 9 – fedezeti 
elszámolás (kiv. 
makro fedezet) 

2018. január 1. 

Hatálybalépés 

2009. november 

IASB – pénzügyi 
eszközök 
értékvesztése - 
szabványtervezet 

2011. január 

FASB +  IASB 
Értékvesztés - 
kiegészítő 
dokumentum 

2013. március 

IASB - pénzügyi eszközök 
értékvesztése – újabb  szabvány-
tervezet 

IASB – IFRS 9 korlátozott módo- 
sítások szabványtervezet 
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Az IFRS 9 legfontosabb témái 

• Hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök: három kategória 

• A részvények valós értéken (P/L vagy OCI)  

• Amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó eredménnyel szemben valósan 
nyilvántartott eszközök - várható hitelezési veszteségek modellje (12 hónap vs teljes 
élettartam a hitelezési kockázat változásától függően) 

• Pénzügyi kötelezettségek: túlnyomórészt az IAS39-es szabályok élnek tovább 

• A 2013-ban kiadott, fedezeti ügyletekre vonatkozó szabályok szorosabban kapcsolódnak a 
kockázatkezeléshez 

• Makrofedezeti elszámolást nem tartalmazza az IFRS9-es szabvány 
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Amortizált bekerülési 
értéken 

Egyéb átfogó 
eredménnyel szemben 

valós értéken 

Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok besorolása és értékelése 
Üzleti modell értékelése 

Áttekintés 

 
Eredménnyel 

szemben valós 
értéken 

A szerződéses cash flow-k kizárólag tőke- és kamatkifizetéseket 
jelentenek? 

Alkalmazza-e a társaság a valós érték opciót számviteli meg nem felelés 
megszüntetésére? 

Igen 

Igen 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

Igen 
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A társaságnak az üzleti 
modellje alapján célja-e, hogy a 
pénzügyi eszközöket 
szerződéses cash flow-k 
szerzése érdekében tartsa? 

A pénzügyi eszközt kettős céllal 
tartja-e a Társaság (szerződéses 
cash flow-k szerzése és a pénzügyi 
eszköz értékesítése)? 

PwC 



Tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok besorolása és 
értékelése 
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Kereskedési céllal tartja a Társaság az instrumentumot? 

Választotta- e a Társaság az egyéb átfogó eredménnyel szembeni 
valós értékelést? 

Nem 

Egyéb átfogó eredménnyel szembeni valós értékelés, a 
valós érték változás soha nem jelenik meg az 

eredményben. Értékvesztés elszámolásra nem kerül sor 
az instrumentum futamideje alatt. 

Igen 

Nem 

Igen 

Eredménnyel szembeni valós 
értékelés 

PwC 



Várható hitelezési veszteségek 
Általános modell 
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bruttó könyv szerinti érték -  
effektív kamatláb 

12 hónapra várható hitelezési 

veszteségek 

A várható hitelezési veszteségek megjelenítése 

Kamatbevétel 

A kezdeti megjelenítés óta a hitelminőségben bekövetkezett változás 

1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 

Jól teljesítő 
(Kezdeti megjelenítés*) 

Alulteljesítő 
(Azok az eszközök, amelyeknél a 

hitelezési kockázat a kezdeti 
megjelenítés óta jelentősen nőtt*) 

Nem teljesítő 
(Értékvesztett eszközök) 

bruttó könyv szerinti érték - 
effektív kamatlába 

a teljes élettartamra várható 
hitelezési veszteségek 

amortizált bekerülési érték 

szerinti effektív kamatláb 
(értékvesztéssel csökkentett) 

a teljes élettartamra várható 
hitelezési veszteségek 

* a vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett eszközök kivételével  
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IFRS 14 - Szabályozott piacokhoz 
kapcsolódó elhatárolások 



PwC 

Hol fordulhat elő? 

Ármegállapítás alapja= elismert költségek + elismert haszonkulcs 

Ha többlet haszon keletkezik: a jövőbeni árak csökkennek 

Ha a tényleges haszon kevesebb mint az elismert: jövőbeni árak nőnek 
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Kire vonatkozik az IFRS 14? 

Szabályozott árak vannak a Társaság piacán? 

Első IFRS alkalmazó a Társaság? (IFRS 1) 

Képez elhatárolást a Társaság a helyi beszámolójában a 
szabályozott árakból adódóan? 

Interim standard alkalmazható, DE az EU nem fogadta be, a végleges 
szabvány elkészültéig elhalasztotta a döntést. 

Interim standard NEM alkalmazható 
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igen 

igen 

igen 

nem 



IFRS 15 - Vevőszerződések 
árbevétele  



Árbevétel elszámolása változik az IFRS-ben 
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   • Az IASB kibocsátotta az IFRS 15 sztenderdet a vevői szerződések árbevételének 
elszámolására 2014. május 28-án.  

 

• Szinte minden bevételt termelő társaságot érinteni fog az elszámolása. 

 

• Jelentősen megváltoztatja az árbevétel elszámolásának szabályait. A sztenderd lényegében 
megegyezik az új USGAAP 606 szabvánnyal. 

 

• A sztenderd 2018. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos. 

 

• Az EU a sztenderdet még nem fogadta be, várható befogadása 2016Q1. 
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Árbevétel elszámolás – cél  
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Megnövekedett 
közzétételek 

Átfogó keret 
Egyértelmű 
szabályok 

Iparágak 
közötti 

összehasonlítha
tóság 

Egy modell 

PwC 



Hatókör 

IAS 18 

Árbevétel a normál működésből  
származó bevétel 

IAS 39 

IAS 17: Bérleti díj bevétel 

Egyéb bevételek:  
Állami támogatás, befektetési 
célú ingatlan, mezőgazdasági 

javak…. 

 
IAS 11  

IAS 39 

 
Osztalék 

Kamat 

IFRS 15  
Vevői szerződésekből származó bevételek 

Termék Szolgáltatás 

Royalty 

Beruházási 
szerződések 

Időszakra vonatkozó 
teljesítési kötelezettség 

Időpontra vonatkozó 
teljesítési kötelezettség 
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5 lépéses modell 
 

   
1. lépés: a vevő szerződés(ek) azonosítása 

2. lépés: a szerződésben szereplő teljesítési 
kötelezettség(ek) azonosítása 

3. lépés: az ellenérték meghatározása 

4. lépés: az ellenérték allokálása 

5. lépés: az árbevétel elszámolása, amikor a teljesítés 
megtörténik 
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"Annual improvements"  



PwC 

IFRS sztenderdek éves javításai – 2010-2012. évi ciklus 

IFRS 2 Részvényalapú 
kifizetések 

• „megszolgálási feltételek” definíció 
• teljesítmény- és szolgálati feltételek pontosabb elkülönítése 

IFRS 3 Üzleti kombinációk  
• pénzügyi instrumentum definíciójának megfelelő függő ellenérték fizetésére vonatkozó 

kötelezettség: pénzügyi kötelezettség vagy tőkeinstrumentum 
• pénzügyi kötelezettség: értékelése valós értéken, eredménnyel szemben 

IFRS 8 Működési szegmensek  
• a menedzsment működési szegmensek összevonására vonatkozó megítéléseinek közzététele 
• a szegmensek eszközeinek a gazdálkodó eszközeivel történő egyeztetése, amennyiben a 

szegmens eszközök bemutatásra kerülnek 
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Hatálybalépés: 2015. február 1. 
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IFRS sztenderdek éves javításai – 2010-2012. évi ciklus 

IFRS 13 Valós érték  
• a rövid lejáratú vevői követelések és szállítói kötelezettségek számla szerinti értéken történő 

értékelése továbbra is lehetséges,ahol a diszkontálás hatása nem lényeges 

IAS 16 Gépek, ingatlanok 
és berendezések 
IAS 38 Immateriális javak 

• bruttó könyv szerinti érték és halmozott értékcsökkenés kezelése átértékelési modell alkalmazása 
esetén 

IAS 24 Kapcsolt felekre 
vonatkozó közzétételek 

• a beszámolót készítő gazdálkodó, illetve anyavállalata számára menedzsment szolgáltatás nyújtó 
gazdasági egység kapcsolt félnek minősül 

• szolgáltatásért kiszámlázott díj közzététele szükséges 
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Hatálybalépés: 2015. február 1. 
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IFRS sztenderdek éves javításai – 2011-2013. évi ciklus 
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IFRS 1 Első alkalmazás 
• ha egy sztenderd alkalmazása nem kötelező, de korai alkalmazása megengedett, az első alkalmazó 

választhatja a régi és az új szabályok alkalmazását is 
• konzisztencia - minden bemutatott időszakra 

IFRS 3 Üzleti 
kombinációk 

• a sztenderd nem vonatkozik az IFRS 11 standard hatálya alá eső közös megállapodás létrehozásának 
számviteli kezelésére a közös szerveződés könyveiben 

IFRS 13 Valós érték 
• a portfolió szintű értékelési kivétel minden, az IAS 39, illetve az IFRS 9 hatálya alá eső szerződésre 

vonatkozik, beleértve a nem pénzügyi szerződéseket 

IAS 40 Befektetési célú 
ingatlanok 

• az IAS 40 és az IFRS 3 sztenderd nem egymást kizáróak 
• IAS 40: befektetési célú, illetve saját használatú ingatlanok megkülönböztetése 
• IFRS 3: egy befektetési célú ingatlan vásárlása üzleti kombinációnak minősül-e 

Hatálybalépés: 2015. január 1. 
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IFRS sztenderdek éves javításai – 2012-2014. évi ciklus 

22 

IFRS 5 Értékesítési céllal 
tartott befektetett eszközök 

A sztenderd megkülönbözteti az „értékesítési célból”, vagy „tulajdonosnak átadásra tartott” eszközöket. A 
módosítás pontosítja, hogy a két kategória közötti átsorolás nem minősül az „értékesítési terv” 
megszüntetésének  

IFRS 7 Közzétételek 

Amennyiben a Társaság harmadik félnek átad pénzügyi követelést úgy, hogy ez a könyveiből kivezetésre 
kerül, azonban bizonyos további részvétele is van a követelésekkel kapcsolatosan, akkor közzétételeket 
kell tenni az IFRS beszámolóban. A módosítás pontosítja mi minősül további részvételnek az IFRS 7 
szempontjából. (Pl.: pass through arrangement nem; ha vevőkövetelések behajtásáért fizetett díj függ a 
behajtás eredményességétől az már igen) 
 
Pénzügyi követelés és kötelezettségek nettózására vonatkozó közzététel az évközi beszámolókra nem 
vonatkozik (ha csak nem kéri az IAS 34 külön). 

IAS 19 Munkavállalói 
juttatások 

Sztenderd által követelt diszkontálás esetében nem az adott ország jó minőségű vállalati/állam kötvénye 
hozamai az irányadóak, hanem az adott deviza. 

IAS 34 Évközi beszámolók 
Ha a Társaság év közben közzétesz az évközi beszámolóval azonos időben, azonos időszakot fedő egyéb 
információt (pl.: Vezetőségi összefoglalót), akkor a kettő között megfelelő kereszthivatkozásokat kell 
alkalmazni. 

Új IFRS szabályok – hatálybalépés: 2016. január 1. 



Mit hoz a jövő? 
 
Avagy az IASB jelenleg futó 
projektjei 
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Forrás: www.ifrs.org 

Folyamatban lévő IFRS projektek 



Kérdések? 

Ez a kiadvány kizárólag általános jellegű útmutatást tartalmaz, és nem minősül szakmai tanácsadásnak. A kiadványban foglalt információkra csak konkrét szakmai tanácsadás igénybevételét követően szabad 

támaszkodni. A kiadványban foglalt információk pontosságáért vagy teljességéért semmilyen (kifejezett vagy vélelmezett) felelősséget nem vállalunk, továbbá – amennyiben jogszabályi előírások másképp nem 

rendelkeznek – a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., cégtársai, alkalmazottai és megbízottai nem felelősek az Önök vagy bármely harmadik fél által elszenvedett esetleges károkért vagy veszteségekért, 

amelyek a jelen kiadvány tartalmának bárminemű felhasználásából eredhetnek.  

© 2015 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a „PwC” kifejezés a PwC magyarországi tagvállalatára vagy az önálló és független jogi személyekből álló PwC 

hálózatra utal. További információért kérjük, keresse fel a www.pwc.com/structure weboldalt. 


