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Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
számviteli tanácsadási szolgáltatásaink
Pénzügyi instrumentumok (származékos ügyletek, kötvények, részvények, 
stb.) jellemzően minden társaságnál előfordulnak, az ezekkel kapcsolatos 
szabályok és közzétételi követelmények igen szerteágazóak és bonyolultak.

Ebből kifolyólag a pénzügyi instrumentumokkal, 
származékos ügyletekkel kapcsolatban számos témában 
merülnek fel gyakorlati kérdések, amelyek jellemzően 
a származékos és speciális, egyedi, új típusú termékek 
és ügyletek értékelésével és elszámolásával, a fedezeti 
elszámolásokkal és a kapcsolódó dokumentációval, 
valamint a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó 
közzétételekkel és az azokhoz szükséges számításokkal 
kapcsolatosak. A témakör bonyolultságára 
való tekintettel az ezekre vonatkozó kérdések 
megválaszolása megfelelő szakértelmet igényel.

A KPMG számviteli tanácsadó csoportjának szakmai 
munkatársai mélyreható és aktuális ismeretekkel 
rendelkeznek a különböző, pénzügyi instrumentumokkal 
kapcsolatos számviteli standardokról (beleértve a 
magyar és az IFRS-ek szerinti elszámolási szabályokat 
is), munkájuk során széleskörű tapasztalatra tettek szert 
az összetett számviteli kérdéseket felvető ügyletek és 
események terén.

Pénzügyi instrumentumok, származékos ügyletek 
elszámolásával, nyilvántartásával, kimutatásával 
kapcsolatos tanácsadás
Számviteli tanácsadó csoportunk munkatársai 
segítséget nyújtanak az IAS 32, 39 és az IFRS 7 (és 
IFRS 9) standardok valamint a magyar számviteli törvény 
előírásainak gyakorlati alkalmazásában, a gyakorlati 
kérdések megválaszolásában, az értékelés módszereivel 
kapcsolatban, illetve az alkalmazandó modellek 
paramétereinek kiválasztásában és alkalmazásában.

Az új IFRS 9 előírásainak alkalmazására való felkészülés
A pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódóan kiadott 
új standard, amely csak legkorábban 2015 után 
alkalmazandó kötelezően (előalkalmazása lehetséges), 
jelentős változásokat eredményezhet a gazdálkodók 

pénzügyi kimutatásaiban. Munkatársaink a folyamatos 
képzések és a KPMG külföldi irodáinak szakértőivel 
folytatott rendszeres egyeztetések eredményeképpen 
felkészültek arra, hogy elemezni tudják a változások 
lehetséges hatásait, valamint megfelelő tudással 
rendelkeznek ahhoz, hogy segítséget nyújtsanak az 
új standard komplex előírásainak értelmezésében, 
gyakorlati alkalmazásukra való felkészülés folyamatában.

Pénzügyi szektor-specifikus gyakorlati IFRS kérdések
Munkatársaink segítséget nyújtanak a pénzügyi 
instrumentumokkal kapcsolatos standardok (beleértve az 
IFRS 9-et is) és a magyar számviteli törvény előírásainak 
gyakorlati alkalmazásában, konkrét gyakorlati kérdések 
megválaszolásában, amelyek közül a legjellemzőbbek:
 – Amortizált bekerülési érték számítása, nyilvántartása, 

különböző események (értékvesztés, előtörlesztés, 
devizaváltás, stb.) esetén az elszámolási teendők 
részletezése;

 – IFRS szerinti értékvesztés-számítás elvei, gyakorlati 
megvalósítás során történő egyszerűsítések, 
kapcsolódó adatok körének ismertetése, résztvevő 
szervezeti egységek közötti információáramlás 
elősegítése;

 – Speciális, egyedi, új típusú termékek és ügyletek 
értékelése és elszámolása;

 – Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
közzétételek és kapcsolódó számítások;

 – Fedezeti elszámolások és kapcsolódó dokumentáció 
a legegyszerűbb esettől a bonyolult, strukturált 
termékeket is magába foglaló stratégia 
megvalósításáig.

 – A magyar számviteli törvény valós és nem valós 
értékelésre vonatkozó előírásainak alkalmazása mind 
értékpapírok, mind származékos ügyletek esetében
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