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Keys	to	teaching	IFRSs

• Students	need	to	understand	IFRSs,	not	simply	memorize	their	
requirements	
• Most	requirements	in	IFRSs	follow	from	principles	and	require	
judgment	to	apply	
• Learn	to	make	judgments	
• First	step	is	to	understand	the	Framework	
• Then	need	practice	– Case	method	teaching?	

• Basis	for	Conclusions	can	be	instructive	
• explains	IASB’s	reasoning	
• describes	rejected	alternatives	and	explains	why	they	were	rejected

Source:	IFRS	Foundation	(2010)
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• Konsep Pengendalian (Control)
• Investor	mengendalikan investee	ketika investor	terkespos atau
memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil
tersebutmelalui kekuasaannya atas investee
• Investor	memiliki kekuasaan atas investee
• Investor	memiliki eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannyadengan investee
• Kemampuan untukmenggunakan kekuasaannya atas investee	untuk
mempengaruhi jumlah imbal hasil investor

Source:	
http://combiboilersleeds.com/keywords/control-
1.html



Source:	PwC	(2011)

• Kekuasaan (power):	hak yang	ada saat ini yang	
memberikankemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang	
relevan



Source:	PwC	(2011),	modified



Source:	PwC	(2011),	modified

Conceptual	flowchart	for	assessment	of	power
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Aktivitas Relevan

• Aktivitas relevan:	aktivitas investee	yang	secara signifikan
mempengaruhi imbal hasil investee
• Contoh:
• Penjualan dan pembelian barang atau jasa
• Pengelolaan asset	keuangan selama umurmanfaatnya
• Pemilihan,	akuisisi,	atau pelepasan aset
• Peneitian dan pengembangan produk atau proses	baru
• Penentuan struktur pendanaan atau perolehan dana



Hak Substantif vs Hak Protektif

• Hak substantif:
• Agar	hak menjadi substantif,	
maka pemegang hak harus
mempunyaikemampuan
praktis untukmelaksanakan
hak tersebut

• Hak protektif:	
• hak yang	didisain untuk
melindungi kepentingan pihak
pemegang hak protektif tanpa
memberikan kekuasaan
kepada pihak tersebut atas
entitas di	mana hak tersebut
terkait



Imbal Hasil Variabel

• Imbal hasil variabel:	imbal hasil yang	tidak tetap dan memiliki potensi
untuk bervariasi sebagai hasil dari kinerja investee
• Contoh imbal hasil:
• Dividen,	distribusi lain	atas manfaat ekonomik investee,	perubahan nilai
investasi investor	di	investee
• Remunerasi untuk pemberian jasa atas aset atau liabilitas investee,	imbalan
dan eksposur terhadap kerugian dari pemberian bantuan kredit atau
likuiditas,	kepentingan residual	dalam aset atau liabilitas investee	dalam
likuidasi investee	tersebut,	manfaat pajak,	dan akses terhadap likuiditasmasa
depan yang	dimiliki investor	dari keterlibatannyadengan investee
• Imbal hasil yang	tidak tersedia untuk pemilik kepentingan lain

Source:	iqoption.com
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Source:	Deloitte	 (2008)



Kombinasi Bisnis

• Kombinasi bisnis:	suatu transaksi atau peristiwa
lain	di	mana pihak pengakuisisi memperoleh
pengendalian atas satu atau lebih bisnis
• Bisnis:	suatu rangkaian terintegrasi dari
aktivitas dan aset yang	mampu diarahkan dan
dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam
bentuk dividen,	biaya yang	lebih rendah,	atau
manfaat ekonomik lain	secara langsung kepada
investor	atau pemilik,	anggota,	atau pelaku
lainnya

Source:	http://ias-ifrs-accounting.blogspot.co.id



Identifikasi Pihak Pengakusisi

• Lihat PSAK	65	Laporan Keuangan Konsolidasian
• Konsep pengendalian

Source:	phoenixmusic.sk



Penentuan Tanggal Akuisisi

• Tanggal akuisisi adalah
tanggal pihak
pengakuisisi memperoleh
pengendalian atas pihak
diakusisi

Source:	rebuildcreditscore.com



Pengukuran dan Pengakuan

• Aset teridentifikasi yang	diperoleh,	liabilitas yang	
diambil alih,	dan kepentingan non	pengendali pada
pihak diakuisisi
• Aset teridentifikasi yang	diperoleh dan liabilitas yang	
diambil alih diukur pada nilai wajar
• Kepentingan non	pengendali:
• Nilai wajar,	atau
• Bagian proporsional kepemilikan yang	ada dalam
jumlah yang	diakui atas aset neto yang	teridentifikasi
dari pihak diakuisisi

Source:	dreamstime.com



Pengukuran Imbalan yang	Dialihkan

• Diukur pada nilai wajar
• Hasil penjumlahan nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset
yang	dialihkan pihak pengakuisisi,	liabilitas yang	diakuisi oleh
pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak
diakuisisi,	dan kepentingan ekuitas yang	diterbitkan pihak
pengakuisisi





Available	Resources	
(Including	but	not	limited	to)

• IASB
• http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
• http://www.ifrs.org/use-around-the-
world/education/pages/Framework-based-teaching-
material.aspx

• Deloitte
• https://www.iasplus.com/en
• https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-
deloitte/articles/deloitte-ifrs-university-consortium.html

• Ernst	&	Young
• http://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs

Source:	www.keyoung.hk)



Available	Resources	(Cont’d)
(Including	but	not	limited	to)

• PwC
• http://www.pwc.com/us/en/faculty-resource.html
• https://www.pwc.com/ifrs

• KPMG
• https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-
reporting-standards.html
• https://university.kpmg.us/


