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Introduction
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a standard that is used to communicate information between
businesses and other users of financial information. It provides a common, electronic format for business reporting. The
IFRS Foundation IFRS Taxonomy Team is responsible for developing the XBRL representation of the IFRSs - including
IASs (International Accounting Standards), Interpretations and the IFRS for SMEs (Small and Medium-sized Entities)
- issued by the IASB, known as the IFRS Taxonomy.
Physically, the IFRS Taxonomy is composed of a set of electronic XBRL files and subsequently, it can be difficult
for those not familiar with XBRL to understand the structure of the taxonomy without the use of software. In order to
facilitate understanding of the Taxonomy and its structure, and ultimately to assist with the preparation of IFRS financial
reports in XBRL format, the IFRS Foundation has published The IFRS Taxonomy Illustrated.
The IFRS Taxonomy Illustrated does not require knowledge of XBRL because it presents the structure of the IFRS
Taxonomy in a simplified, visual format. The IFRS Taxonomy Illustrated sets out:
The hierarchy of the taxonomy and the elements within it.
•
The required format of these elements, such as text, monetary values, etc.
•
The Standards that these elements relate to.
•
The IFRS Taxonomy Illustrated also contains links to the eIFRS (electronic IFRSs), the IFRS Foundation’s online
subscription service that contains the electronic consolidated editions of the IFRSs and accompanying documents.
This version of The IFRS Taxonomy Illustrated reflects the IFRS Taxonomy 2015.

1 The IFRS Taxonomy and related materials are available from the IFRS website at http://www.ifrs.org/XBRL/

How to read The IFRS Taxonomy 2015 Illustrated

This section explains the format and content of The IFRS Taxonomy 2015 Illustrated. The explanations given here
apply throughout the document.

Hierarchy

Disclosure
format

IFRS reference

[110000] Általános információk a pénzügyi kimutatásokról
Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]

text block

IAS 1.51 Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1.51 a Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző
beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata

text

IAS 1.51 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése

text

IAS 1.51 b Disclosure, IAS 27.16 a Disclosure,
IAS 27.17 a Disclosure

Beszámolási időszak vége

yyyy-mm-dd

IAS 1.51 c Disclosure

Pénzügyi kimutatások által lefedett időszak

text

IAS 1.51 c Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése

text

IAS 1.51 d Disclosure, IAS 21.53 Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban alkalmazott kerekítés mértéke

text

IAS 1.51 e Disclosure

First column - hierarchy
The first column of the document represents the hierarchy of the IFRSs:

•
•

•

Column headings represent an IFRS, IAS or Interpretation (only applies to the version organised by IFRSs).
Column sub-headings generally represent the name of an IFRS or IAS component. Each column heading is
preceded by a six-digit number in square brackets which has a value between [100000] and [999999]. These
numbers are artificial and provide viewing and sorting functionality (they are not related to the IFRSs or
IASs).
Rows below column headings represent the elements belonging to this component.

Second column - disclosure format
The second column of the document illustrates the possible formats that a given disclosure may take. These are:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

text block - denotes that the disclosure format is a text block.
text - denotes that the disclosure format is text.
yyyy-mm-dd - denotes that the disclosure format is a date.
X - denotes that the disclosure format is a monetary value.
(X) - denotes that the disclosure format is a negative monetary value.
X.XX - denotes that the disclosure format is a decimalised value.
shares - denotes that the disclosure format is a number of shares.
____ - denotes that the disclosure format is the total sum of the preceding rows.
table - denotes the beginning of a two-dimensional disclosure.

•
•
•
•

axis - denotes an axis on a two-dimensional disclosure.
member - denotes a member on an axis.
line items - denotes the beginning of a series of disclosures for a table.
a blank column denotes that no disclosure is required.

For monetary values:

•
•

instant or duration - denotes that the disclosure represents a stock (if instant) or a flow (if duration).
credit or debit - denotes the ‘natural’ balance of the disclosure.

Third column - IFRS reference
The third column indicates the corresponding paragraph/section in the Standards for a given disclosure, together with
the nature of the reference:

•
•
•

Common-practice - denotes a common-practice reference.
Disclosure - denotes an IFRS disclosure requirement.
Example - denotes an IFRS example.

CONTENTS

PAGE

[105000] Vezetés kommentárja

3

[110000] Általános információk a pénzügyi kimutatásokról

3

[210000] Pénzügyi helyzet kimutatása, rövid/hosszú lejárat

3

[220000] Pénzügyi helyzet kimutatása, likviditási sorrend

4

[310000] Átfogó jövedelem kimutatása, eredmény, ráfordítás funkciója szerint

5

[320000] Átfogó jövedelem kimutatása, eredmény, ráfordítás jellege szerint

6

[410000] Átfogó jövedelem kimutatása, az egyéb átfogó jövedelem összetevői adózás után bemutatva

7

[420000] Átfogó jövedelem kimutatása, az egyéb átfogó jövedelem összetevői adózás előtt bemutatva

9

[510000] Cash flow-k kimutatása, direkt módszer

11

[520000] Cash flow-k kimutatása, indirekt módszer

12

[610000] Saját tőke változásainak kimutatása

14

[710000] Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök változásainak kimutatása

15

[800100] Megjegyzések - Eszközök, kötelezettségek és a saját tőke alcsoportosításai

16

[800200] Megjegyzések - Bevételek és ráfordítások elemzése

23

[800300] Megjegyzések - Cash flow-k kimutatása, kiegészítő közzétételek

28

[800400] Megjegyzések - Saját tőke változásainak kimutatása, kiegészítő közzétételek

30

[800500] Megjegyzések - Megjegyzések listája

31

[800600] Megjegyzések - Számviteli politikák listája

33

[810000] Megjegyzések - társasági információk és az IFRS-eknek való megfelelésről szóló nyilatkozat

34

[811000] Megjegyzések - Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák

36

[813000] Megjegyzések - Évközi pénzügyi beszámolás

37

[815000] Megjegyzések - Beszámolási időszak utáni események

37

[816000] Megjegyzések - Hiperinflációs jelentés

38

[817000] Megjegyzések - Üzleti kombinációk

38

[818000] Megjegyzések – Kapcsolt fél

42

[819100] Megjegyzések – Első alkalmazás

44

[822100] Megjegyzések - Ingatlanok, gépek és berendezések

45

[822200] Megjegyzések - Ásványkincsek feltárása és felmérése

47

[822390] Megjegyzések - Pénzügyi instrumentumok

47

[823000] Megjegyzések – Valós érték meghatározás

74

[823180] Megjegyzések - Immateriális javak

82

[824180] Megjegyzések - Mezőgazdaság

86

[824500] Hatósági halasztott számlaegyenlegek

88

[825100] Megjegyzések - Befektetési célú ingatlan

92

[825480] Megjegyzések - Egyedi pénzügyi kimutatások

94

[825700] Megjegyzések - Egyéb gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek

95

[825900] Megjegyzések - Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek

102

[826380] Megjegyzések - Készletek

102

[827570] Megjegyzések - Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

102

[831110] Megjegyzések - Árbevétel

104

[831150] Megjegyzések - Ügyfélszerződésekből származó árbevétel

104

[831400] Megjegyzések - Állami támogatások

107

[831710] Megjegyzések - Beruházási szerződések

107

[832410] Megjegyzések - Eszközök értékvesztése

107

[832600] Megjegyzések - Lízingek

109

[832800] Megjegyzések - Lízing jogi formáját magában foglaló tranzakciók

111

[832900] Megjegyzések - Koncessziós megállapodások

112

[834120] Megjegyzések - Részvényalapú kifizetési megállapodások

112

[834480] Megjegyzések - Munkavállalói juttatások

114
© IFRS Foundation

1

[835110] Megjegyzések - Nyereségadók

118

[836200] Megjegyzések - Hitelfelvételi költségek

120

[836500] Megjegyzések - Biztosítási szerződések

121

[838000] Megjegyzések - Egy részvényre jutó eredmény

123

[842000] Megjegyzések - Átváltási árfolyamok változásainak hatásai

123

[851100] Megjegyzések - Cash flow kimutatás

124

[861000] Megjegyzések - Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzése

124

[861200] Megjegyzések - Jegyzett tőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedés

126

[868200] Megjegyzések - Leszerelési, lebontási és környezeti rehabilitációs pénzalapokból származó érdekeltségekre vonatkozó
jogok

127

[868500] Megjegyzések - Tagi részesedések szövetkezeti gazdálkodó egységekben és hasonló instrumentumok

127

[871100] Megjegyzések - Működési szegmensek

127

[880000] Megjegyzések - Kiegészítő információk

129

[901000] Axis - Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra-megállapítás

130

[901100] Axis – IFRS előírástól való eltérés

130

[901500] Axis - Létrehozás időpontja

130

[903000] Axis - Folytatódó és megszűnt tevékenységek

130

[904000] Axis – Értékesítésre tartottnak minősített eszközök és kötelezettségek

130

[913000] Axis - Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások

130

© IFRS Foundation

2

[105000] Vezetés kommentárja
text block

MC - Framework for the presentation of
management commentary Disclosure

Üzleti tevékenység jellegének közzététele [text block]

text block

MC 24 a Disclosure

Vezetés céljainak és stratégiájának összehangolására vonatkozó közzététel [text block]

text block

MC 24 b Disclosure

Gazdálkodó egység legjelentősebb erőforrásainak, kockázatainak és kapcsolatainak közzététele [text
block]

text block

MC 24 c Disclosure

Tevékenységek eredményeinek és a kilátásoknak a közzététele [text block]

text block

MC 24 d Disclosure

Azon kritikus teljesítmény mutatók és indikátorok közzététele, amelyeket a vezetés a gazdálkodó
egység teljesítményének a kitűzött célokhoz viszonyított értékelésére használ [text block]

text block

MC 24 e Disclosure

Vezetés kommentárja [text block]

[110000] Általános információk a pénzügyi kimutatásokról
Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]

text block

IAS 1.51 Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1.51 a Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző
beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata

text

IAS 1.51 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése

text

IAS 1.51 b Disclosure, IAS 27.16 a Disclosure,
IAS 27.17 a Disclosure

Beszámolási időszak vége

yyyy-mm-dd

IAS 1.51 c Disclosure

Pénzügyi kimutatások által lefedett időszak

text

IAS 1.51 c Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése

text

IAS 1.51 d Disclosure, IAS 21.53 Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban alkalmazott kerekítés mértéke

text

IAS 1.51 e Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések

X instant, debit

IAS 1.54 a Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure

Befektetési célú ingatlan

X instant, debit

IAS 1.54 b Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure

Goodwill

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 38.118 e Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések

X instant, debit

IAS 1.54 e Disclosure, IFRS 12.B16 Disclosure,
IFRS 8.24 a Disclosure

Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Hosszú lejáratú készletek

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure

Halasztott adókövetelések

X instant, debit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Tényleges adókövetelések, hosszú lejáratú

X instant, debit

IAS 1.54 n Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú befektetett pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 d Disclosure

Egyéb befektetett nem pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú nem-pénzjellegű, biztosítékként elzálogosított olyan eszközök, amelyeket az
átvevőnek szerződés vagy szokásjog alapján joga van értékesíteni vagy újra megterhelni

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 39.37 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.3.2.23 a Disclosure

Befektetett eszközök összesen

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ii) Disclosure

Rövid lejáratú készletek

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure, IAS 1.68 Example,
IAS 2.36 b Disclosure

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Tényleges adókövetelések, rövid lejáratú

X instant, debit

IAS 1.54 n Disclosure

Rövid lejáratú biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 d Disclosure

Egyéb rövid lejáratú nem pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Rövid lejáratú nem-pénzjellegű, biztosítékként elzálogosított olyan eszközök, amelyeket az
átvevőnek szerződés vagy szokásjog alapján joga van értékesíteni vagy újra megterhelni

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 39.37 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.3.2.23 a Disclosure

Forgóeszközök összesen, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra
tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure

Értékesítésre vagy tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok

X instant, debit

IAS 1.54 j Disclosure

Forgóeszközök összesen

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure

[210000] Pénzügyi helyzet kimutatása, rövid/hosszú lejárat
Pénzügyi helyzet kimutatás [abstract]
Eszközök [abstract]
Befektetett eszközök [abstract]

Forgóeszközök [abstract]
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X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Jegyzett tőke

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Felhalmozott eredmény

X instant, credit

IAS 1.78 e Example, IAS 1.IG6 Example

Részvényázsió

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Saját részvények

(X) instant, debit

IAS 1.78 e Example, IAS 32.34 Disclosure

Egyéb tőkerészesedés

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Egyéb tartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke összesen

X instant, credit

IAS 1.54 r Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések

X instant, credit

IAS 1.54 q Disclosure, IFRS 10.22 Disclosure,
IFRS 12.12 f Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Hosszú lejáratú céltartalékok munkavállalói juttatásokra

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Hosszú lejáratú céltartalékok összesen

Eszközök összesen
Saját tőke és kötelezettségek [abstract]
Saját tőke [abstract]

Saját tőke összesen

Kötelezettségek [abstract]
Hosszú lejáratú kötelezettségek [abstract]
Hosszú lejáratú céltartalékok [abstract]

X instant, credit

IAS 1.54 l Disclosure

Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Halasztott adókötelezettségek

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Tényleges adókötelezettségek, hosszú lejáratú

X instant, credit

IAS 1.54 n Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 m Disclosure, IFRS 12.B13 c Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iv) Disclosure

Rövid lejáratú céltartalékok munkavállalói juttatásokra

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Egyéb rövid lejáratú céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Rövid lejáratú céltartalékok összesen

Rövid lejáratú kötelezettségek [abstract]
Rövid lejáratú céltartalékok [abstract]

X instant, credit

IAS 1.54 l Disclosure

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Tényleges adókötelezettségek, rövid lejáratú

X instant, credit

IAS 1.54 n Disclosure

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 m Disclosure, IFRS 12.B13 b Disclosure

Egyéb rövid lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen, az értékesítésre tartottnak minősített
elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségeken kívül

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 p Disclosure, IFRS 5.38 Disclosure

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések

X instant, debit

IAS 1.54 a Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure

Befektetési célú ingatlan

X instant, debit

IAS 1.54 b Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure

Goodwill

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 38.118 e Disclosure

Egyéb pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 d Disclosure

Egyéb nem pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések

X instant, debit

IAS 1.54 e Disclosure, IFRS 12.B16 Disclosure,
IFRS 8.24 a Disclosure

Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Kötelezettségek összesen
Saját tőke és kötelezettségek összesen

[220000] Pénzügyi helyzet kimutatása, likviditási sorrend
Pénzügyi helyzet kimutatás [abstract]
Eszközök [abstract]
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Biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure, IAS 41.43 Example,
IAS 41.50 Disclosure

Értékesítésre vagy tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok

X instant, debit

IAS 1.54 j Disclosure

Készletek

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure

Tényleges adókövetelések

X instant, debit

IAS 1.54 n Disclosure

Halasztott adókövetelések

X instant, debit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Vevő és egyéb követelések

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Nem-pénzjellegű, biztosítékként elzálogosított olyan eszközök, amelyeket az átvevőnek szerződés X
instant, debit
vagy szokásjog alapján joga van értékesíteni vagy újra megterhelni

Expiry date 2018-01-01 IAS 39.37 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.3.2.23 a Disclosure

Eszközök összesen

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Jegyzett tőke

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Felhalmozott eredmény

X instant, credit

IAS 1.78 e Example, IAS 1.IG6 Example

Részvényázsió

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Saját részvények

(X) instant, debit

IAS 1.78 e Example, IAS 32.34 Disclosure

Egyéb tőkerészesedés

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Egyéb tartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke összesen

X instant, credit

IAS 1.54 r Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések

X instant, credit

IAS 1.54 q Disclosure, IFRS 10.22 Disclosure,
IFRS 12.12 f Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Céltartalékok munkavállalói juttatásokra

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Egyéb céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure, IAS 37.84 a Disclosure

Céltartalékok összesen

X instant, credit

IAS 1.54 l Disclosure

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 m Disclosure

Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Tényleges adókötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 n Disclosure

Halasztott adókötelezettségek

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 p Disclosure, IFRS 5.38 Disclosure

Kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Saját tőke és kötelezettségek [abstract]
Saját tőke [abstract]

Saját tőke összesen

Kötelezettségek [abstract]
Szállítói és egyéb kötelezettségek
Céltartalékok [abstract]

Saját tőke és kötelezettségek összesen

[310000] Átfogó jövedelem kimutatása, eredmény, ráfordítás funkciója szerint
Eredmény [abstract]
Nyereség (veszteség) [abstract]

Árbevétel

Effektív kamatláb módszerrel kalkulált kamatbevétel

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 a Disclosure

Értékesítés költsége

(X) duration, debit

IAS 1.103 Disclosure, IAS 1.99 Disclosure

Bruttó profit

X duration, credit

IAS 1.103 Example

Egyéb jövedelem

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 26.35 b (iv) Disclosure

Forgalmazási költségek

(X) duration, debit

IAS 1.103 Example, IAS 1.99 Disclosure

Igazgatási ráfordítások

(X) duration, debit

IAS 1.103 Example, IAS 1.99 Disclosure,
IAS 26.35 b (vi) Disclosure

Egyéb ráfordítás

(X) duration, debit

IAS 1.103 Example, IAS 1.99 Disclosure,
IAS 26.35 b (vii) Disclosure
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Egyéb nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.102 Common practice, IAS 1.103 Common practice

Működési tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 32.IE33 Example

Osztalékfizetési kötelezettség könyv szerinti értéke és a felosztott nem-pénzbeli eszközök könyv
szerinti értéke közötti különbözet

X duration, credit

IFRIC 17.15 Disclosure

Nettó monetáris pozíción keletkező nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 29.9 Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség
(veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 aa Disclosure

Pénzügyi bevétel

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Pénzügyi költségek

(X) duration, debit

IAS 1.82 b Disclosure

IFRS 9 standarddal összhangban meghatározott értékvesztés miatti nyereség és az értékvesztés
miattti veszteség visszaírása (az értékvesztés miatti veszteség)

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 ba Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások nyereségéből (veszteségéből) való
részesedés

X duration, credit

IAS 1.82 c Disclosure, IFRS 8.23 g Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Leányvállalatokból, közös vezetésű és társult vállalkozásokból származó bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken
értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök korábbi amortizált bekerülési értékének és valós
értékének különbözetéből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 ca Disclosure

Pénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
X duration, credit
kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából
származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség)

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 cb Disclosure

Egymást kiegyenlítő kockázati pozíciókkal bíró elemek csoportjának fedezetéből származó
fedezeti nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (vi) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.6.4 Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IFRS 8.23 Example, IFRS 8.28 b Example

Adóbevétel (-ráfordítás)

(X) duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.81A a Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 ea Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) Disclosure,
IFRS 5.33 a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Nyereség (veszteség), anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.81B a (ii) Disclosure

Nyereség (veszteség), ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.81B a (i) Disclosure, IFRS 12.12 e Disclosure

text block

IAS 33.66 Disclosure

table

IAS 33.66 Disclosure

axis

IAS 33.66 Disclosure

member[default]

IAS 1.79 a Common practice, IAS 33.66 Disclosure

Nyereség (veszteség)

Nyereség (veszteség), amely tulajdonítható [abstract]

Egy részvényre jutó eredmény [text block]
Egy részvényre jutó eredmény [abstract]
Egy részvényre jutó eredmény [table]
Törzsrészvények osztályai [axis]
Törzsrészvények [member]
Egy részvényre jutó eredmény [line items]

line items

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke [abstract]
Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke folytatódó tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke megszűnt tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke folytatódó
tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke megszűnt
tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 a Disclosure

Egyéb jövedelem

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 26.35 b (iv) Disclosure

Késztermékek és befejezetlen termelés állományainak növekedése (csökkenése)

(X) duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.99 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke [abstract]

[320000] Átfogó jövedelem kimutatása, eredmény, ráfordítás jellege szerint
Eredmény [abstract]
Nyereség (veszteség) [abstract]

Árbevétel

Effektív kamatláb módszerrel kalkulált kamatbevétel
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Gazdálkodó egység által teljesített és aktivált egyéb munka

X duration, credit

IAS 1.IG6 Example

Felhasznált alapanyagok és segédanyagok

(X) duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.99 Disclosure

Munkavállalói juttatások ráfordítása

(X) duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure

Értékcsökkenési és amortizációs leírás

(X) duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure, IFRS 12.B13 d Disclosure,
IFRS 8.23 e Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása (eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség)

(X) duration, debit

IAS 1.99 Disclosure

Egyéb ráfordítások

(X) duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.99 Disclosure

Egyéb nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.102 Common practice, IAS 1.103 Common practice

Működési tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 32.IE33 Example

Osztalékfizetési kötelezettség könyv szerinti értéke és a felosztott nem-pénzbeli eszközök könyv
szerinti értéke közötti különbözet

X duration, credit

IFRIC 17.15 Disclosure

Nettó monetáris pozíción keletkező nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 29.9 Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség
(veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 aa Disclosure

Pénzügyi bevétel

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Pénzügyi költségek

(X) duration, debit

IAS 1.82 b Disclosure

IFRS 9 standarddal összhangban meghatározott értékvesztés miatti nyereség és az értékvesztés
miattti veszteség visszaírása (az értékvesztés miatti veszteség)

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 ba Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások nyereségéből (veszteségéből) való
részesedés

X duration, credit

IAS 1.82 c Disclosure, IFRS 8.23 g Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Leányvállalatokból, közös vezetésű és társult vállalkozásokból származó bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken
értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök korábbi amortizált bekerülési értékének és valós
értékének különbözetéből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 ca Disclosure

Pénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
X duration, credit
kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából
származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség)

Effective 2018-01-01 IAS 1.82 cb Disclosure

Egymást kiegyenlítő kockázati pozíciókkal bíró elemek csoportjának fedezetéből származó
fedezeti nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (vi) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.6.4 Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IFRS 8.23 Example, IFRS 8.28 b Example

Adóbevétel (-ráfordítás)

(X) duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.81A a Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 ea Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) Disclosure,
IFRS 5.33 a Disclosure

Nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Nyereség (veszteség), anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.81B a (ii) Disclosure

Nyereség (veszteség), ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.81B a (i) Disclosure, IFRS 12.12 e Disclosure

text block

IAS 33.66 Disclosure

table

IAS 33.66 Disclosure

axis

IAS 33.66 Disclosure

member[default]

IAS 1.79 a Common practice, IAS 33.66 Disclosure

Nyereség (veszteség), amely tulajdonítható [abstract]

Egy részvényre jutó eredmény [text block]
Egy részvényre jutó eredmény [abstract]
Egy részvényre jutó eredmény [table]
Törzsrészvények osztályai [axis]
Törzsrészvények [member]
Egy részvényre jutó eredmény [line items]

line items

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke [abstract]
Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke folytatódó tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke megszűnt tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke folytatódó
tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke megszűnt
tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke [abstract]

[410000] Átfogó jövedelem kimutatása, az egyéb átfogó jövedelem összetevői adózás
után bemutatva
Átfogó jövedelem kimutatás [abstract]
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X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átértékelésből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, meghatározott juttatási programok újraértékeléséből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező
olyan változás, amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedező
fedezeti instrumentumok értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.IG6 Example

Átszámításon keletkező árfolyam különbözetekből származó nyereségek (veszteségek),
adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások átszámításból származó árfolyam-különbözeteken, adózás
után

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 21.48 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átszámításból származó árfolyam-különbözetek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek),
adózás után

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az értékesíthető pénzügyi eszközökön, adózás után

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, értékesíthető pénzügyi eszközök

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás után

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Összegek, amelyeket a saját tőkéből eltávolítottak és olyan nem pénzügyi eszköz
(kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy
felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.23 e Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, cash flow fedezeti ügyletek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyleteken, adózás után

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 39.102 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.14 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, külföldi tevékenységekben lévő nettó
befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletek

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Opciók időértékének változásából származó nyereségek (veszteségek), adózás után

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az opciók időértékének értékváltozásán, adózás után

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, opciók időértékének értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Forward szerződések forward elemeinek értékváltozásából származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a forward szerződések forward elemeinek értékváltozásán,
adózás után

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, forward szerződések forward elemeinek
értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Nyereség (veszteség)

Egyéb átfogó jövedelem [abstract]
Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek nem lesznek átsorolva az eredménybe,
adózás után [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek át lesznek sorolva az eredménybe, adózás
után [abstract]
Átszámításból származó árfolyam-különbözetek [abstract]

Értékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]

Cash flow fedezeti ügyletek [abstract]

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás után

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei [abstract]
Külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekből
származó nyereségek (veszteségek), adózás után

Opciók időértékének értékváltozása [abstract]

Forward szerződések forward elemeneinek értékváltozása [abstract]

Deviza bázis felárak értékváltozása [abstract]
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Deviza bázis felárak értékváltozásából származó nyereségek (veszteségek), adózás után X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a deviza bázis felárak értékváltozásán, adózás után

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, deviza bázis felárak értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből
származó nyereségek (veszteségek), adózás után

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközökön, adózás után

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Összeg, amelyet a saját tőkéből eltávolítottak és a pénzügyi eszközök valós értékével
szemben módosítottak az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz
kategóriából való átsoroláskor, adózás után

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 9.5.6.5 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközök

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.IG6 Example

Egyéb átfogó jövedelem összesen

X duration, credit

IAS 1.106 d (ii) Disclosure, IAS 1.81A b Disclosure,
IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem, az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81B b (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem, ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81B b (i) Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (vii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, átértékelésből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, meghatározott juttatási programok újraértékeléséből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező
olyan változás, amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedező
fedezeti instrumentumokból származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.IG6 Common practice

Átszámításon keletkező árfolyam különbözetekből származó nyereségek (veszteségek),
adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások átszámításból származó árfolyam-különbözeteken, adózás
előtt

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 21.48 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, átszámításból származó árfolyam-különbözetek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 b Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek),
adózás előtt

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az értékesíthető pénzügyi eszközökön, adózás előtt

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, értékesíthető pénzügyi eszközök

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 c Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás előtt

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 d Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök [abstract]

Átfogó jövedelem összesen

Átfogó jövedelem, amely tulajdonítható [abstract]

[420000] Átfogó jövedelem kimutatása, az egyéb átfogó jövedelem összetevői adózás
előtt bemutatva
Átfogó jövedelem kimutatás [abstract]

Nyereség (veszteség)

Egyéb átfogó jövedelem [abstract]
Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek nem lesznek átsorolva az eredménybe,
adózás előtt [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek át lesznek sorolva az eredménybe, adózás
előtt [abstract]
Átszámításból származó árfolyam-különbözetek [abstract]

Értékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]

Cash flow fedezeti ügyletek [abstract]
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Összegek, amelyeket a saját tőkéből eltávolítottak és olyan nem pénzügyi eszköz
(kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy
felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.23 e Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, cash flow fedezeti ügyletek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 b Disclosure

Külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekből
származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyleteken, adózás előtt

(X) duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 39.102 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.14 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, külföldi érdekeltségekben lévő nettó
befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletek

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Opciók időértékének változásából származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az opciók időértékének értékváltozásán, adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, opciók időértékének értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Forward szerződések forward elemeinek értékváltozásából származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a forward szerződések forward elemeinek értékváltozásán,
adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, forward szerződések forward elemeinek
értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei [abstract]

Opciók időértékének értékváltozása [abstract]

Forward szerződések forward elemeneinek értékváltozása [abstract]

Deviza bázis felárak értékváltozása [abstract]
Deviza bázis felárak értékváltozásából származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a deviza bázis felárak értékváltozásán, adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, deviza bázis felárak értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből
származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközökön, adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure

Összeg, amelyet a saját tőkéből eltávolítottak és a pénzügyi eszközök valós értékével
szemben módosítottak az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz
kategóriából való átsoroláskor, adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 9.5.6.5 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközök

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.IG6 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem összesen, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekhez kapcsolódó
nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek az átértékelési többletben bekövetkező változásokhoz
kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a meghatározott juttatási programok újraértékeléséhez
kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a pénzügyi kötelezettség valós értékében a kötelezettség
hitelkockázata változásának tulajdoníthatóan bekövetkező változásokhoz kapcsolódó
nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a tőkeinstrumentumban lévő befektetések fedezeteihez
kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összesített összege,
amelyek nem lesznek átsorolva az eredménybe

(X) duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

(X) duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem átszámításból származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó
nyereségadója

(X) duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Expiry date 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti
ügyleteihez kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek az opciók időértékének változásához kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó, amelyek nem lesznek
átsorolva az eredménybe [abstract]

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való olyan
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó, amely nem lesz átsorolva az eredménybe
Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó, amelyek át lesznek
sorolva az eredménybe [abstract]
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Egyéb átfogó jövedelemnek a forward szerződések forward elemeinek érték változásához
kapcsolódó nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a deviza bázis felárak értékváltozásához kapcsolódó
nyereségadója

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó nyereségadó

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összesített összege,
amelyek át lesznek sorolva az eredménybe

(X) duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való olyan
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó, amely át lesz sorolva az eredménybe

(X) duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen

X duration, credit

IAS 1.106 d (ii) Disclosure, IAS 1.81A b Disclosure,
IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem, az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81B b (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem, ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81B b (i) Disclosure

Áruértékesítésítésekből és szolgáltatás nyújtásokból származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 a Example

Jogdíjakból, díjakból, jutalékokból és egyéb árbevételből származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 b Example

Forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekből származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 g Example

Díjbevételekkel és kárigényekkel, évjáradékokkal és egyéb biztosításikötvény-juttatásokkal
kapcsolatos pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 e Example

Másoknak történő bérbeadás és az azt követő értékesítés céljából tartott eszközök
bérbeadásából és azt követő értékesítéséből származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 Example

Működési tevékenységekből származó egyéb pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.14 Example

Áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak történő kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.14 c Example

Forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekből származó kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.14 g Example

Alkalmazottak számára és nevében történő kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.14 d Example

Kifizetések díjakra és kárigényekre, évjáradékokra és egyéb biztosítási kötvény juttatásokra

(X) duration, credit

IAS 7.14 e Example

Bérbeadás céljára, majd értékesítésre tartott eszközök gyártása vagy beszerzése miatti
kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.14 Example

Működési tevékenységekből származó egyéb pénzkifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.14 Example

Tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity other
than a financial institution Example

Fizetett osztalékok

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott osztalékok

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott kamat

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.14 Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash
flow-k

X duration, debit

IAS 7.39 Disclosure

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt cash
flow-k

(X) duration, credit

IAS 7.39 Disclosure

Átfogó jövedelem összesen

Átfogó jövedelem, amely tulajdonítható [abstract]

[510000] Cash flow-k kimutatása, direkt módszer
Cash flow-k kimutatása [abstract]
Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
Működési tevékenységekből származó pénzbevételek csoportjai [abstract]

Működési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Egyéb gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy adósságinstrumentumainak eladásából X
duration, debit
származó egyéb pénzbevételek

IAS 7.16 d Example

Egyéb pénzkifizetések más gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak a megszerzése érdekében

(X) duration, credit

IAS 7.16 c Example

Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek eladásából származó egyéb pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.16 d Example

Egyéb pénzkifizetések közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek megszerzése érdekében

(X) duration, credit

IAS 7.16 c Example

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Immateriális javak értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Immateriális javak vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök értékesítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Állami támogatásokból származó bevételek

X duration, debit

IAS 20.28 Common practice

Egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök

(X) duration, credit

IAS 7.16 e Example
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Pénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

X duration, debit

IAS 7.16 f Example

Pénzkifizetések future szerződésekre, forward szerződésekre, opciós szerződésekre és swap
szerződésekre

(X) duration, credit

IAS 7.16 g Example

Future szerződésekből, forward szerződésekből, opciós szerződésekből és swap szerződésekből
származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.16 h Example

Kapott osztalékok

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott kamat

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.21 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Leányvállalatokban lévő tulajdoni érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező
változásaiból származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.42A Disclosure, IAS 7.42B Disclosure

Leányvállalatban lévő tulajdoni érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező
változásaiból származó kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.42A Disclosure, IAS 7.42B Disclosure

Részvények kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 a Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 a Example

Gazdálkodó egység részvényeinek megszerzésére vagy visszavásárlására történt kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.17 b Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kifizetései

(X) duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Kölcsönökből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 c Example

Kölcsönök visszafizetései

(X) duration, credit

IAS 7.17 d Example

Pénzügyi lízing kötelezettségek miatti kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.17 e Example

Állami támogatásokból származó bevételek

X duration, debit

IAS 20.28 Common practice

Fizetett osztalékok

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.21 Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

X duration, debit

IAS 7.45 Disclosure

X duration, debit

IAS 7.25 Disclosure, IAS 7.28 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IAS 7.45 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Helyesbítések nyereségadó ráfordítás miatt

X duration, debit

IAS 7.35 Disclosure

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt

X duration, debit

IAS 7.20 c Common practice

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 a Common practice

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 a Common practice

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 a Common practice

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 a Common practice

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 a Common practice

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti
veszteség visszaírása) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések céltartalékok miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (nyereségek) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések valós érték veszteségek (nyereségek) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyereségei miatt

(X) duration, credit

IAS 7.20 b Common practice

Nem pénzjellegű tételek miatti egyéb módosítások

X duration, debit

IAS 7.20 b Common practice

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek)
miatt

X duration, debit

IAS 7.14 Common practice

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése), az átváltási árfolyam
változásainak hatása előtt
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre [abstract]
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre

[520000] Cash flow-k kimutatása, indirekt módszer
Cash flow-k kimutatása [abstract]
Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Nyereség (veszteség)

Helyesbítések a nyereség (veszteség) egyeztetésére [abstract]
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Egyéb módosítások, amelyeknél a pénzbeli hatások befektetési vagy finanszírozási cash flow- X
duration, debit
k

IAS 7.20 c Common practice

Egyéb módosítások a nyereség (veszteség) egyeztetésére

X duration, debit

IAS 7.20 Disclosure

Módosítások a nyereség (veszteség) egyeztetése érdekében, összesen

X duration, debit

IAS 7.20 Disclosure

Tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity other
than a financial institution Example

Fizetett osztalékok

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott osztalékok

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott kamat

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.14 Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash
flow-k

X duration, debit

IAS 7.39 Disclosure

Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzésében használt cash
flow-k

(X) duration, credit

IAS 7.39 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Egyéb gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy adósságinstrumentumainak eladásából X
duration, debit
származó egyéb pénzbevételek

IAS 7.16 d Example

Egyéb pénzkifizetések más gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak a megszerzése érdekében

(X) duration, credit

IAS 7.16 c Example

Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek eladásából származó egyéb pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.16 d Example

Egyéb pénzkifizetések közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek megszerzése érdekében

(X) duration, credit

IAS 7.16 c Example

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Immateriális javak értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Immateriális javak vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök értékesítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 b Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök vásárlása

(X) duration, credit

IAS 7.16 a Example

Állami támogatásokból származó bevételek

X duration, debit

IAS 20.28 Common practice

Egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök

(X) duration, credit

IAS 7.16 e Example

Pénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

X duration, debit

IAS 7.16 f Example

Pénzkifizetések future szerződésekre, forward szerződésekre, opciós szerződésekre és swap
szerződésekre

(X) duration, credit

IAS 7.16 g Example

Future szerződésekből, forward szerződésekből, opciós szerződésekből és swap szerződésekből
származó pénzbevételek

X duration, debit

IAS 7.16 h Example

Kapott osztalékok

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Kapott kamat

X duration, debit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.21 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Leányvállalatokban lévő tulajdoni érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező
változásaiból származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.42A Disclosure, IAS 7.42B Disclosure

Leányvállalatban lévő tulajdoni érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező
változásaiból származó kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.42A Disclosure, IAS 7.42B Disclosure

Részvények kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 a Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 a Example

Gazdálkodó egység részvényeinek megszerzésére vagy visszavásárlására történt kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.17 b Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kifizetései

(X) duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Kölcsönökből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 c Example

Kölcsönök visszafizetései

(X) duration, credit

IAS 7.17 d Example

Pénzügyi lízing kötelezettségek miatti kifizetések

(X) duration, credit

IAS 7.17 e Example

Állami támogatásokból származó bevételek

X duration, debit

IAS 20.28 Common practice

Fizetett osztalékok

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Fizetett kamat

(X) duration, credit

IAS 7.31 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók

(X) duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások)

X duration, debit

IAS 7.21 Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

X duration, debit

IAS 7.45 Disclosure

X duration, debit

IAS 7.25 Disclosure, IAS 7.28 Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése), az átváltási árfolyam
változásainak hatása előtt
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre [abstract]
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre
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Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IAS 7.45 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

table

IAS 1.106 Disclosure

axis

IAS 1.106 Disclosure

member[default]

IAS 1.106 Disclosure

member

IAS 1.106 Disclosure

Jegyzett tőke [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Részvényázsió [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Saját részvények [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Egyéb tőkerészesedés [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Egyéb tartalékok [member]

member

IAS 1.106 Disclosure, IAS 1.79 b Disclosure

Átértékelési többlet [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 16.39 Disclosure,
IFRS 1.IG10 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 21.52 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.11 Disclosure

Olyan fedezeti instrumentumokból származó nyereségek és veszteségek
tartaléka, amelyek tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedeznek
[member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Opciók időértéke értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.15 Disclosure

Forward szerződések forward elemei értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Deviza bázis felárak értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek és veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Részvényalapú kifizetési megállapodások tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Meghatározott juttatási programok újraértékeléseinek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az
értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal
kapcsolatos összeg [member]

member

IFRS 5 - Example 12 Example, IFRS 5.38 Disclosure

Tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező olyan változás tartaléka,
amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Katasztrófa tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Káringadozási tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Diszkrecionális részesedési jellemzők tartaléka [member]

member

IFRS 4.IG22 f Disclosure

member

IAS 1.106 Disclosure, IAS 1.108 Example

member

IAS 1.106 Disclosure

axis

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

member[default]

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 1.20 d Common practice,
IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure,
IAS 8.49 b (i) Disclosure

Korábban megállapított [member]

member

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai
miatti növekedés (csökkenés) [member]

member

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

member

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure

member

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.28 g Disclosure

Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member] member

IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.29 d Disclosure

[610000] Saját tőke változásainak kimutatása
Saját tőke változásainak kimutatása [abstract]
Saját tőke változásainak kimutatása [table]
Saját tőke összetevői [axis]
Saját tőke [member]
Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke [member]

Felhalmozott eredmény [member]
Ellenőrzést nem biztosító részesedések [member]
Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra megállapítás [axis]

Jelenleg megállapított [member]

Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés)
[member]
Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés
(csökkenés) [member]
Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]
Saját tőke változásainak kimutatása [line items]

member

IAS 8.49 b (i) Disclosure, IAS 8.49 c Disclosure

line items

Saját tőke az időszak kezdetén

X instant, credit
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Változások a saját tőkében [abstract]
Átfogó jövedelem [abstract]

Nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 d (ii) Disclosure, IAS 1.81A b Disclosure,
IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure

Átfogó jövedelem összesen

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Tőkekibocsátás

X duration, credit

IAS 1.106 d (iii) Disclosure

Tulajdonosoknak történő felosztásokként megjelenített osztalékok

(X) duration, debit

IAS 1.107 Disclosure

Tulajdonosok általi egyéb hozzájárulásokból származó növekedés, saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d (iii) Disclosure

Tulajdonosoknak történő egyéb felosztásokból származó csökkenés, saját tőke

(X) duration, debit

IAS 1.106 d (iii) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Disclosure

Saját részvény ügyletekből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Disclosure

Leányvállalatokban lévő tulajdonosi érdekeltségekben bekövetkezett olyan változásokból
származó növekedés (csökkenés), amelyek nem eredményezik az ellenőrzés elvesztését,
saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d (iii) Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valós érték fedezeti
elszámolást alkalmaznak

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.11 d (i) Disclosure

Opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valós érték fedezeti
elszámolást alkalmaznak

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.15 b (i) Disclosure

Forward szerződések forward elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem
pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési
értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valós érték
fedezeti elszámolást alkalmaznak

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Deviza bázis felárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valós érték fedezeti
elszámolást alkalmaznak

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Saját tőke növekedése (csökkenése) összesen

X duration, credit

IAS 1.106 d Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Juttatási program eszközei

X instant, debit

IAS 26.35 a (i) Disclosure

Juttatásokhoz rendelkezésre álló eszközök értékelési alapjának ismertetése

text

IAS 26.35 a (ii) Disclosure

Olyan befektetés részleteinek magyarázata, amely vagy meghaladja a juttatásokhoz rendelkezésre
álló nettó eszközök öt százalékát vagy a bármilyen csoportba sorolt vagy típusú értékpapír öt
százalékát

text

IAS 26.35 a (iii) Disclosure

Munkáltatóban lévő bármely befektetés részleteinek magyarázata

text

IAS 26.35 a (iv) Disclosure

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő kötelezettségek

X instant, credit

IAS 26.35 a (v) Disclosure

X instant, credit

IAS 26.35 a Disclosure

Munkáltatói hozzájárulások

X duration, credit

IAS 26.35 b (i) Disclosure

Munkavállalói hozzájárulások

X duration, credit

IAS 26.35 b (ii) Disclosure

Befektetési bevétel

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice, IAS 26.35 b (iii) Disclosure

Egyéb jövedelem

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 26.35 b (iv) Disclosure

Fizetett vagy fizetendő juttatások

(X) duration, debit

IAS 26.35 b (v) Disclosure

Igazgatási ráfordítások

(X) duration, debit

IAS 1.103 Example, IAS 1.99 Disclosure,
IAS 26.35 b (vi) Disclosure

Egyéb ráfordítás

(X) duration, debit

IAS 1.103 Example, IAS 1.99 Disclosure,
IAS 26.35 b (vii) Disclosure

Adóbevétel (-ráfordítás)

(X) duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Befektetések elidegenítésén elért nyereség (veszteség) és a befektetések értékében
bekövetkezett változások

X duration, credit

IAS 26.35 b (ix) Disclosure

Saját tőke az időszak végén

[710000] Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök változásainak kimutatása
Kimutatás a juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben bekövetkezett változásokról [abstract]

Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök változásainak egyeztetése [abstract]
Juttatásokhoz rendelkezésre álló eszközök az időszak kezdetén
Változások a juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben [abstract]
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Más nyugdíjazási juttatási programokból (programokba) történő átvezetések

X duration, credit

IAS 26.35 b (x) Disclosure

Juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök növekedése (csökkenése) összesen

X duration, credit

IAS 26.35 b Disclosure

X instant, credit

IAS 26.35 a Disclosure

Alapképzési politika ismertetése

text

IAS 26.35 c Disclosure

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke

X instant, credit

IAS 26.35 d Disclosure

Juttatásokhoz rendelkezésre álló eszközök az időszak végén

Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékének kiszámításához alkalmazott lényeges aktuáriusi
text
feltételezések és módszer ismertetése

IAS 26.35 e Disclosure

Nyugdíjazási juttatási program ismertetése

text

IAS 26.36 Disclosure

Munkáltatók nevei és a lefedett munkavállalói csoportok

text

IAS 26.36 a Disclosure

Nyugdíjazási juttatási programok juttatásaiban részesülő résztvevők száma

X.XX duration

IAS 26.36 b Disclosure

Nyugdíjazási juttatási programok egyéb résztvevőinek száma

X.XX duration

IAS 26.36 b Disclosure

Nyugdíjazási juttatási program típusának ismertetése

text

IAS 26.36 c Disclosure

Annak magyarázata, hogy hozzájárulnak-e a résztvevők a nyugdíjazási juttatási programhoz

text

IAS 26.36 d Disclosure

Résztvevőknek ígért nyugdíjazási juttatások ismertetése

text

IAS 26.36 e Disclosure

Nyugdíjazási juttatási programok bármely megszűnési feltételének ismertetése

text

IAS 26.36 f Disclosure

Nyugdíjazási juttatási program ismertetésében bekövetkező változások magyarázata

text

IAS 26.36 g Disclosure

Földterület

X instant, debit

IAS 16.37 a Example

Épületek

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Földterület és épületek összesen

X instant, debit

IAS 16.37 b Example

X instant, debit

IAS 16.37 c Example

Hajók

X instant, debit

IAS 16.37 d Example

Repülőgép

X instant, debit

IAS 16.37 e Example

Gépjárművek

X instant, debit

IAS 16.37 f Example

Járművek összesen

[800100] Megjegyzések - Eszközök, kötelezettségek és a saját tőke alcsoportosításai
Eszközök, kötelezettségek és a saját tőke további bontásai [abstract]
Ingatlanok, gépek és berendezések [abstract]
Földterület és épületek [abstract]

Gépek
Járművek [abstract]

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Szerelvények és felszerelések

X instant, debit

IAS 16.37 g Example

Irodai berendezések

X instant, debit

IAS 16.37 h Example

Termő ültetvények

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IAS 16.37 i Example

Feltárási és felmérési tárgyi eszközök

X instant, debit

IFRS 6.25 Disclosure

Bányászati eszközök

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Olaj és gázeszközök

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Befejezetlen beruházás

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések

X instant, debit

IAS 16.37 Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések összesen

X instant, debit

IAS 1.54 a Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure

Márkanevek

X instant, debit

IAS 38.119 a Example

Feltárási és felmérési immateriális javak

X instant, debit

IAS 38.119 Common practice, IFRS 6.25 Disclosure

Újságcímek és kiadványcímek

X instant, debit

IAS 38.119 b Example

Számítógépes szoftver

X instant, debit

IAS 38.119 c Example

Licencek és franchise-ok

X instant, debit

IAS 38.119 d Example

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok

X instant, debit

IAS 38.119 e Example

Receptek, formulák, modellek, tervek és mintapéldányok

X instant, debit

IAS 38.119 f Example

Fejlesztés alatt álló immateriális javak

X instant, debit

IAS 38.119 g Example

Egyéb immateriális javak

X instant, debit

IAS 38.119 Common practice

Goodwilltől eltérő immateriális javak összesen

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 38.118 e Disclosure

Goodwill

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

Immateriális javak és goodwill összesen

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Befejezett befektetési célú ingatlan

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Fejlesztés vagy építés alatt lévő befektetési célú ingatlan

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetési célú ingatlan összesen

X instant, debit

IAS 1.54 b Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure

Leányvállalatokban lévő befektetések

X instant, debit

IAS 27.10 Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések

X instant, debit

IAS 27.10 Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések

X instant, debit

IAS 27.10 Disclosure

Immateriális javak és goodwill [abstract]
Immateriális javak a goodwill kivételével [abstract]

Befektetési célú ingatlan [abstract]

Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések [abstract]
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Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések összesen

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú vevőkövetelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Kapcsolt felekkel szembeni hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú elhatárolt bevétel

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Hosszú lejáratú előlegek és hosszú lejáratú elhatárolt bevétel összesen

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Hosszú lejáratú adókövetelések, a nyereségadó kivételével

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Hosszú lejáratú általános forgalmi adó követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok értékesítéséből származó hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok bérbeadásából származó hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Egyéb hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések összesen

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Hosszú lejáratú nettó meghatározott juttatási eszköz

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú származékos pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú pénzügyi lízing követelések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú kamatkövetelés

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli hosszú lejáratú befektetések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Közös vállalkozásokban lévő befektetések tőkemódszerrel elszámolva

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Társult vállalkozásokban lévő befektetések tőkemódszerrel elszámolva

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb befektetett eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú vevőkövetelések

X instant, debit

IAS 1.68 Example, IAS 1.78 b Example

Kapcsolt felekkel szembeni rövid lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Szállítóknak adott rövid lejáratú előlegek

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú előlegek összesen

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések [abstract]

Hosszú lejáratú előlegek és hosszú lejáratú elhatárolt bevétel [abstract]
Hosszú lejáratú előlegek
Hosszú lejáratú lízing előtörlesztések

Egyéb befektetett eszközök [abstract]

Hosszú lejáratú betétek

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések [abstract]

Rövid lejáratú előrefizetések és elhatárolt bevétel [abstract]
Rövid lejáratú előlegek [abstract]

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Rövid lejáratú elhatárolt bevétel

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú előlegek és rövid lejáratú elhatárolt bevétel összesen

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú adókövetelések, a nyereségadó kivételével

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Rövid lejáratú általános forgalmi adó követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok értékesítéséből származó rövid lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok bérbeadásából származó rövid lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Egyéb rövid lejáratú követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések összesen

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Vevő követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Kapcsolt felekkel szembeni követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Előlegek

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Elhatárolt bevétel

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Vevő és egyéb követelések [abstract]

Előlegek és elhatárolt bevétel [abstract]

Előlegek és elhatárolt bevétel összesen

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Adókövetelések, a nyereségadó kivételével

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Általános forgalmi adó követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok értékesítéséből származó követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Ingatlanok bérbeadásából származó követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Common practice

Egyéb követelések

X instant, debit

IAS 1.78 b Example

Vevő és egyéb követelések összesen

X instant, debit

IAS 1.54 h Disclosure, IAS 1.78 b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később megjelölve

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök, kereskedési
céllal tartottként besorolva

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök [abstract]
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Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök, kötelezően valós X
instant, debit
értéken értékelve

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 d Disclosure

Hosszú lejáratú, lejáratig tartandó befektetések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 b Disclosure

Hosszú lejáratú kölcsönök és követelések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő hosszú lejáratú befektetések

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök
összesen

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később megjelölve

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid
lejáratú pénzügyi eszközök

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kötelezően
valós értéken értékelve

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Értékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközök

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 d Disclosure

Rövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 b Disclosure

Rövid lejáratú hitelek és követelések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő rövid lejáratú befektetések

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök
összesen

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök
[abstract]

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök [abstract]

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök
[abstract]

Pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kezdeti megjelenítéskor
vagy később megjelölve

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi X
instant, debit
eszközök

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken
értékelve

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

IFRS 7.8 a Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 d Disclosure

Lejáratig tartandó befektetések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 b Disclosure

Kölcsönök és követelések

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök összesen

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Rövid lejáratú nyersanyagok

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú, termelésben használt anyagi eszközök

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú alapanyagok és nyersanyagok összesen

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú áruk

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú befejezetlen termelés

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú késztermékek

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú pótalkatrészek

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékű pénzügyi eszközök [abstract]

Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken

Pénzügyi eszközök összesen

Rövid lejáratú készletek csoportjai [abstract]
Rövid lejáratú alapanyagok és nyersanyagok [abstract]
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Szokásos üzletmenet keretében eladásra szánt ingatlan

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb rövid lejáratú készletek

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú készletek összesen

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure, IAS 1.68 Example,
IAS 2.36 b Disclosure

Rövid lejáratú készletek értékesítésre tartva

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú befejezetlen termelés

X instant, debit

IAS 1.78 c Example, IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú anyagok és anyagi eszközök, amelyeket a gyártási folyamatban vagy a
szolgáltatások nyújtása során felhasználnak

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú készletek összesen

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure, IAS 1.68 Example,
IAS 2.36 b Disclosure

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú érc készlet

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú nyersolaj

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú petróleum és petrolkémiai termékek

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Rövid lejáratú földgáz

X instant, debit

IAS 2.37 Common practice

Pénztári készpénzállomány

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Banki egyenlegek

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Pénzeszközök összesen

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Rövid lejáratú betétek, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Rövid lejáratú befektetések, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Egyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Pénzeszköz-egyenértékesek összesen

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Egyéb pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok

X instant, debit

IFRS 5.38 Disclosure

Tulajdonosok közötti felosztásra tartottnak minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési
csoportok

X instant, debit

IFRS 5.38 Disclosure, IFRS 5.5A Disclosure

Értékesítésre tartottnak minősített vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottnak minősített
befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok összesen

X instant, debit

IAS 1.54 j Disclosure

Rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási eszköz

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú származékos pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú pénzügyi lízing követelések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kamatkövetelés

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú befektetések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú előlegek és egyéb forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Nettó meghatározott juttatási eszköz

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Származékos pénzügyi eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Pénzügyi lízing követelések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Kamatkövetelés

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Tartott tőkeinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Tartott banki adósságinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tartott vállalati adósságinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tartott állami adósságinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tartott eszköz fedezetű adósságinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb tartott adósságinstrumentumok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Tartott adósságinstrumentumok összesen

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú készletek csoportjai, alternatív [abstract]

Hosszú lejáratú készletek kitermelő tevékenységből [abstract]
Hosszú lejáratú érc készlet
Rövid lejáratú készletek kitermelő tevékenységből [abstract]

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]
Pénzeszköz [abstract]

Pénzeszköz egyenértékesek [abstract]

Értékesítésre vagy tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok [abstract]

Egyéb forgóeszközök [abstract]

Rövid lejáratú betétek, nem pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva

Egyéb eszközök [abstract]

Tartott adósságinstrumentumok [abstract]
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Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Vállalati hitelek

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Fogyasztói hitelek

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Központi bankoknál lévő kötelező tartalékok

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Központi banknál lévő banki egyenlegek, kivéve a kötelező tartalék értékét

X instant, debit

IAS 1.112 c Common practice

Fordított visszavásárlási megállapodások és kölcsönzött értékpapírokon lévő pénzbeli fedezet

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Befektetések kötvénytulajdonosok kockázatára

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Tételek egyéb bankoktól való beszedés alatt

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú garanciális céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 1 Warranties Example

Rövid lejáratú garanciális céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 1 Warranties Example

Garanciális céltartalék összesen

X instant, credit

IAS 37 - Example 1 Warranties Example

Hosszú lejáratú átszervezési céltartalék

X instant, credit

IAS 37.70 Example

Rövid lejáratú átszervezési céltartalék

X instant, credit

IAS 37.70 Example

Átszervezési céltartalék összesen

X instant, credit

IAS 37.70 Example

Jogi eljárásokra képzett, hosszú lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 10 A court case Example

Jogi eljárásokra képzett, rövid lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 10 A court case Example

Jogi eljárásokra képzett céltartalék összesen

X instant, credit

IAS 37 - Example 10 A court case Example

Visszatérítésekre képzett, hosszú lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 4 Refunds policy Example

Visszatérítésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 4 Refunds policy Example

Visszatérítésekre képzett céltartalék összesen

X instant, credit

IAS 37 - Example 4 Refunds policy Example

Hátrányos szerződésekre képzett, hosszú lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 8 An onerous contract Example

Hátrányos szerződésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék

X instant, credit

IAS 37 - Example 8 An onerous contract Example

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék összesen

X instant, credit

IAS 37 - Example 8 An onerous contract Example

Hosszú lejáratú céltartalékok leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségekre

X instant, credit

IAS 37 - D Examples: disclosures Example

Rövid lejáratú céltartalékok leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségekre

X instant, credit

IAS 37 - D Examples: disclosures Example

Leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségek céltartaléka összesen

X instant, credit

IAS 37 - D Examples: disclosures Example

Hosszú lejáratú különféle egyéb céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Common practice

Különféle egyéb rövid lejáratú céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Common practice

Különféle egyéb céltartalékok összesen

X instant, credit

IAS 1.78 d Common practice

Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Egyéb rövid lejáratú céltartalékok

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure

Egyéb céltartalékok összesen

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure, IAS 37.84 a Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök és a hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Készpénz és a központi banknál vezetett számlák egyenlegei

Egyéb céltartalékok csoportjai [abstract]
Garanciális céltartalék [abstract]

Átszervezési céltartalék [abstract]

Jogi eljárásokra képzett céltartalék [abstract]

Visszatérítésekre képzett céltartalék [abstract]

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék [abstract]

Céltartalék leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségekre [abstract]

Különféle egyéb céltartalékok [abstract]

Egyéb céltartalékok [abstract]

Kölcsönök [abstract]
Hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része
Rövid lejáratú kölcsönök és a hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része [abstract]

Kölcsönök összesen
Hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része, típus szerint [abstract]
Kapott hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kapott, biztosítékkal fedezett, hosszú lejáratú banki kölcsönök hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kapott, biztosíték nélküli, hosszú lejáratú banki kölcsönök hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott hosszú lejáratú kötvények hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott hosszú lejáratú kötelezvények és adóslevelek hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök és a hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része, típusonként csoportosítva
[abstract]
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Kapott rövid lejáratú kölcsönök és kapott hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kapott, biztosíték nélküli, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosíték nélküli, hosszú X
instant, credit
lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú része

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú része X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott rövid lejáratú kötelezvények és adósságlevelek és a kibocsátott hosszú lejáratú
kötelezvények és adósságlevelek rövid lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi X
instant, credit
értékpapírok rövid lejáratú része

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb rövid lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök és a hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kapott biztosítékkal fedezett banki kölcsönök

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Biztosíték nélküli kapott banki kölcsönök

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott kötvények

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott kötelezvények és adóslevelek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott kereskedelmi értékpapírok

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb kölcsönök

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kölcsönök összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Hosszú lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Hosszú lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások és halasztott bevétel összesen

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Visszatartásból származó hosszú lejáratú tartozások

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Egyéb hosszú lejáratú fizetési kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Rövid lejáratú szállítói kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.70 Example, IAS 1.78 Common practice

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Visszatartásból származó rövid lejáratú tartozások

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Egyéb rövid lejáratú fizetési kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Szállítói kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Időbeli elhatárolások

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Időbeli elhatárolások és halasztott bevétel összesen

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Visszatartásokból származó tartozások

X instant, credit

IAS 1.78 Common practice

Egyéb fizetési kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Szállítói és egyéb kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.54 k Disclosure

Kapott, biztosítékkal fedezett, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosítékkal
fedezett, hosszú lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú része

Kölcsönök, típus szerint [abstract]
Kapott kölcsönök

Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek [abstract]

Hosszú lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások és halasztott bevétel [abstract]
Halasztott bevétel hosszú lejáratúként besorolva
Hosszú lejáratúként besorolt, bérleti díjból származó halasztott bevétel

Hosszú lejáratú társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyereségadó kivételével
Hosszú lejáratú általános forgalmi adó kötelezettségek

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek [abstract]

Rövid lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások és halasztott bevétel [abstract]
Halasztott bevétel rövid lejáratúként besorolva
Rövid lejáratúként besorolt, bérleti díjból származó halasztott bevétel
Rövid lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások
Rövid lejáratú munkavállalói juttatások elhatárolásai
Rövid lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások és halasztott bevétel összesen
Rövid lejáratú társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyereségadó kivételével
Rövid lejáratú általános forgalmi adó kötelezettségek

Szállítói és egyéb kötelezettségek [abstract]

Időbeli elhatárolások és halasztott bevétel [abstract]
Halasztott bevétel
Bérleti díj halasztott bevétele

Társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyereségadó kivételével
Általános forgalmi adó kötelezettségek

Befektetett pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek [abstract]
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Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek,
kereskedési céllal tartottként besorolva

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 g Disclosure

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek, kezdeti X
instant, credit
megjelenítéskor vagy később megjelölve

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 g Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek X
instant, credit
a kereskedési céllal tartott fogalomnak

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kezdeti
megjelenítéskor vagy később megjelölve

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek összesen

X instant, credit

IFRS 7.8 e Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 g Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek összesen

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

Hosszú lejáratú nettó meghatározott juttatási kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú állami támogatások

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú kapott előlegek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú osztalékfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Hosszú lejáratú kamatfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelektől származó hosszú lejáratú betétállományok

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú állami támogatások

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Kapott rövid lejáratú előlegek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú kamatfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelektől származó rövid lejáratú betétállományok

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Rövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Származékos pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Állami támogatások

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Pénzügyi lízingkötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Kapott előlegek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Osztalékfizetési kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Kamatfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Bankoktól származó betétállomány

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Ügyfelek által elhelyezett lekötött betétek egyenlegei

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelek által látra szóló betétekben elhelyezett egyenlegek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelek által folyószámlákon elhelyezett egyenlegek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelek által elhelyezett egyéb betétek egyenlegei

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid
lejáratú pénzügyi kötelezettségek

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek [abstract]

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek [abstract]

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek [abstract]

Egyéb kötelezettségek [abstract]

Ügyfelektől származó betétállomány [abstract]

© IFRS Foundation

22

Ügyfelektől származó betétállomány összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Lejárattal bíró hátrasorolt kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Lejárat nélküli hátrasorolt kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Hátrasorolt kötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Kibocsátott adósságinstrumentumok

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Visszavásárlási szerződések és pénzbeli fedezet kölcsönbeadott értékpapíron

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Befektetési szerződések kötelezettségei

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Tételek egyéb bankoknak való átadás alatt

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Tőketartalék

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

További befizetett tőke

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Átértékelési többlet

X instant, credit

IAS 16.39 Disclosure, IAS 38.85 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka

X instant, credit

IAS 21.52 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka

X instant, credit

IAS 1.78 e Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.11 Disclosure

Olyan fedezeti instrumentumokból származó nyereségek és veszteségek tartaléka, amelyek
tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedeznek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice

Opciók időértékének változása miatti tartalék

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.15 Disclosure

Forward szerződések forward elemei értékváltozásának tartaléka

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Deviza bázis felárak értékváltozásának tartaléka

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó
nyereségek és veszteségek tartaléka

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek és veszteségek
tartaléka

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodások tartaléka

X instant, credit

IAS 1.78 e Common practice

Meghatározott juttatási programok újraértékeléseinek tartaléka

X instant, credit

IAS 1.78 e Common practice

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott
befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg

X instant, credit

IFRS 5 - Example 12 Example, IFRS 5.38 Disclosure

Tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből származó nyereségek és veszteségek tartaléka

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice

Pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező olyan változás tartaléka, amely a
kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.78 e Common practice

Katasztrófa tartalék

X instant, credit

IFRS 4.IG58 Disclosure

Káringadozási tartalék

X instant, credit

IFRS 4.IG58 Disclosure

Diszkrecionális részesedési jellemzők tartaléka

X instant, credit

IFRS 4.IG22 f Disclosure

Átváltható instrumentumok tőke komponenseinek tartaléka

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Tőke visszavásárlási tartalék

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Összeolvadási tartalék

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Jogszabályban előírt tartalék

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Egyéb tartalékok összesen

X instant, credit

IAS 1.78 e Example

Eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Kötelezettségek

(X) instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

Nettó eszközök (kötelezettségek)

X instant, debit

IFRS 1.IG63 Example

Forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure

Rövid lejáratú kötelezettségek

(X) instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure

Nettó forgóeszközök (rövid lejáratú kötelezettségek)

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Disclosure

Jegybankkal szembeni kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek [abstract]

Egyéb saját tőke [abstract]

Egyéb tartalékok [abstract]

Nettó eszközök (kötelezettségek) [abstract]

Nettó forgóeszközök (rövid lejáratú kötelezettségek) [abstract]

[800200] Megjegyzések - Bevételek és ráfordítások elemzése
Bevétel és ráfordítás elemzése [abstract]
Árbevétel [abstract]
Áruk értékesítéséből származó árbevétel
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Réz értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Arany értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Ezüst értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Olaj és gáztermékek értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Kőolaj értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Földgáz értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Petróleum és petrolkémiai termékek értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

Telekommunikációs eszközök értékesítéséből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (i) Common practice

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Disclosure

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Vezetékes telefon szolgáltatásból származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Mobiltelefon szolgáltatásból származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Internet szolgáltatás nyújtásból származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Adat szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Internet és adatszolgáltatás nyújtásból származó árbevétel összesen

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Kapcsolati szolgáltatás nyújtásból származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Egyéb telekommunikációs szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Telekommunikációs szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel összesen

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Személyszállítási szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Teher és postaforgalmi szállítási szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (ii) Common practice

Beruházási szerződésekből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 11.39 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IFRIC 15.20 b Disclosure

Jogdíj bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (iv) Disclosure

Licenc díjból származó bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Common practice

Kamatbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.B13 e Disclosure, IFRS 8.23 c Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Készpénz és a központi bankoknál vezetett számlák kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Tartott adósságinstrumentumok kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Betétek kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök kamatbevétele X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Lejáratig tartandó befektetések kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kölcsönök és követelések kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel
Telekommunikációs szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel [abstract]
Telefon szolgáltatás nyújtásából származó árbevétel

Internet és adatszolgáltatás nyújtásból származó árbevétel [abstract]

Szállítási szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel
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Egyéb pénzügyi eszközök kamatbevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Fordított visszavásárlási megállapodások és kölcsönkért értékpapírokon lévő pénzbeli fedezet X
duration, credit
kamatbevétele

IAS 1.112 c Common practice

Osztalékbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (v) Disclosure

Egyéb árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel, áruk értékesítése

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel, szolgáltatások nyújtása

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel, beruházási szerződések

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások cseréiből származó bevétel, jogdíjak

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások cseréiből származó bevétel, kamat

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások cseréiből származó bevétel, osztalékok

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel, egyéb árbevétel

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel összesen

X duration, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 18.35 c Disclosure

Készlet leírása

X duration

IAS 1.98 a Disclosure, IAS 2.36 e Disclosure

Készlet leírásának visszaírása

(X) duration

IAS 1.98 a Disclosure, IAS 2.36 f Disclosure

Készletek nettó leírása (leírásának nettó visszaírása)

X duration, debit

IAS 1.98 a Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, ingatlanok, gépek és
berendezések

X duration

IAS 16.73 e (v) Disclosure, IAS 1.98 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, ingatlanok, gépek és
berendezések

(X) duration

IAS 16.73 e (vi) Disclosure, IAS 1.98 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések nettó leírása (leírásának nettó visszaírása)

X duration

IAS 1.98 a Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, vevőkövetelések

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség visszaírása, vevőkövetelések

(X) duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Eredményben elszámolt nettó értékvesztés (annak visszaírása), vevőkövetelések

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Átszervezési tevékenységek ráfordítása

X duration, debit

IAS 1.98 b Disclosure

Átszervezési költségre képzett céltartalékok feloldása

X duration, credit

IAS 1.98 b Disclosure

Befektetett eszközök elidegenítéseiből származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetett eszközök elidegenítéseiből származó veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetett eszközök elidegenítéseiből származó nettó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéseiből származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.98 c Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéseiből származó veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.98 c Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéseiből származó nettó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.98 c Disclosure

Befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó nettó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetések elidegenítéseiből származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.98 d Disclosure

Befektetések elidegenítéseiből származó veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.98 d Disclosure

Befektetések elidegenítéseiből származó nettó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.98 d Disclosure

Egyéb befektetett eszközök elidegenítéseiből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.98 Disclosure

Megszüntetett pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke és a kifizetett ellenérték közötti
különbözetből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRIC 19.11 Disclosure

Megszűnt tevékenységek ráfordítása (bevétele)

X duration, debit

IAS 1.98 e Disclosure

Peres ügyek lezárásaiból származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.98 f Disclosure

Peres ügyek lezárásaiból származó veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.98 f Disclosure

Árbevétel összesen

Áruk és szolgáltatások adásvételeiből származó árbevétel [abstract]

Lényeges bevétel és ráfordítás [abstract]
Készletek leírásai (leírások visszaírásai) [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések leírásai (leírások visszaírásai) [abstract]

Vevőkövetelések értékvesztés miatti vesztesége (értékvesztés miatti veszteségének visszaírása)
[abstract]

Befektetett eszközök elidegenítéseiből származó nyereségek (veszteségek) [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéseiből származó nyereségek (veszteségek)
[abstract]

Befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó nyereségek (veszteségek) [abstract]

Befektetések elidegenítéseiből származó nyereségek (veszteségek) [abstract]

Peres ügyek lezárásaiból származó nyereségek (veszteségek) [abstract]
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Peres ügyek lezárásaiból származó nettó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.98 f Disclosure

Céltartalékok egyéb feloldásai

X duration, credit

IAS 1.98 g Disclosure

Folytatódó tevékenységek anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható jövedelme

X duration, credit

IFRS 5.33 d Disclosure

Megszűnt tevékenységek anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható jövedelme

X duration, credit

IFRS 5.33 d Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható folytatódó tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 5 - Example 11 Example

Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható megszűnt tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 5 - Example 11 Example

Osztalékok ráfordításként besorolva

X duration, debit

IAS 32.40 Example

Jogdíj ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Kutatási és fejlesztési ráfordítás

X duration, debit

IAS 38.126 Disclosure

Befektetési bevétel

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice, IAS 26.35 b (iii) Disclosure

Pénzügyi bevétel (költség)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb pénzügyi bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb pénzügyi költség

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Kamatráfordítás

X duration, debit

IFRS 12.B13 f Disclosure, IFRS 8.23 d Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Banki kölcsönök és folyószámlahitelek kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Kötvények kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Kölcsönök kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Kibocsátott adósságinstrumentumok kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Bankoktól származó betétállományok kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Ügyfelektől származó betétállományok kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Jegybankkal szembeni kötelezettségek kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Pénzügyi lízingek kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek
kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb pénzügyi kötelezettségek kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Visszavásárlási megállapodások és kölcsönzött értékpapírokon lévő pénzbeli fedezet
kamatráfordítása

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Ráfordítás a céltartalékokkal kapcsolatos diszkontlebontás miatt

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Javítási és karbantartási ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Üzemanyag költségek

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Energia költségek

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Üzemanyag és energia költségek összesen

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb működési bevétel (költség)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Különféle egyéb működési bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Különféle egyéb működési ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Értékesítési, általános és adminisztratív ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Forgalmazási és igazgatási ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Igazgatóság díjazásának költsége

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Árbevétel és egyéb működési bevétel

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Bérleti bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Bérleti díj ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Ingatlan üzemeltetés bevétele

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ingatlan üzemeltetés költsége

(X) duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás nettó bevétele (ráfordítása)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Ingatlan fejlesztési és projekt menedzsment bevételek

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Ingatlan fejlesztési és projekt menedzsment ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Ingatlan kezelésével kapcsolatos ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Biztosítási kötvények alapján járó visszatérítésekből származó bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Bírságokból és büntetésekből származó bevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Működési ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Működési költség az értékesítési költség kivételével

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Értékesítési és marketing ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Származékos termékek valós értékének változásából származó nyereségek

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Származékos termékek valós értékének változása miatti veszteségek

(X) duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Üzemanyag és energia költségek [abstract]

Ingatlan üzemeltetés bevétele (költsége) [abstract]

Származékos termékek valós értékének változásából származó nyereségek (veszteségek)
[abstract]
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Származékos termékek valós értékének változásából származó nettó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Ügynöki díjbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Portfólió és egyéb menedzsment díjbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Hitelhez kapcsolódó díjbevétel és jutalékbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb díjbevétel és jutalékbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Díjbevétel és jutalékbevétel összesen

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Ügynöki díjráfordítás

(X) duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb fizetett díj és járulék

(X) duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Díjráfordítás és jutalékráfordítás összesen

(X) duration, debit

IAS 1.85 Common practice

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Adóságinstrumentumokon keletkező kereskedési bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Tőkeinstrumentumokon keletkező kereskedési bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Származékos pénzügyi instrumentumokon keletkező kereskedési bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Deviza adásvételi szerződéseken keletkező kereskedési bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Egyéb kereskedési bevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Kereskedési bevétel (ráfordítás) összesen

Díj és jutalék bevétel (ráfordítás) [abstract]
Díj és jutalék bevétel [abstract]

Díj és jutalék ráfordítás [abstract]

Nettó díjbevétel (ráfordítás) és jutalékbevétel (ráfordítás)
Kereskedési bevétel (ráfordítás) [abstract]

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Nettó megszolgált díjak

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Kárigények és kifizetett juttatások, viszontbiztosítási megtérülések levonása után

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Meg nem szolgált díjak tartalékának növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Kiírt prémiumok, viszontbiztosítás levonása után

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Biztosítási kötelezettségek növekedése (csökkenése) a viszontbiztosítás levonása után

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Felhasznált alapanyagok és segédanyagok

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.99 Disclosure

Szolgáltatások költsége

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Biztosítási díjak

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Szakmai díjak költsége

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Szállítási költségek

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Banki és hasonló díjak

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Bérek és fizetések

X duration, debit

IAS 19.9 Common practice

Társadalombiztosítási járulékok

X duration, debit

IAS 19.9 Common practice

Egyéb rövid lejáratú munkavállalói juttatások

X duration, debit

IAS 19.9 Common practice

Rövid lejáratú munkavállalói juttatások ráfordítása összesen

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Ráfordítások jellegük szerint [abstract]

Munkavállalói juttatási ráfordítások csoportjai [abstract]
Rövid lejáratú munkavállalói juttatások ráfordítása [abstract]

Munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordítása, meghatározott hozzájárulási programok X duration, debit

IAS 19.53 Disclosure

Munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordítása, meghatározott juttatási programok

X duration, debit

IAS 19.5 Common practice

Végkielégítések ráfordítása

X duration, debit

IAS 19.171 Common practice

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások

X duration, debit

IAS 19.158 Common practice

Egyéb munkavállalói ráfordítás

X duration, debit

IAS 19.5 Common practice

Munkavállalói juttatások ráfordításai összesen

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure

Értékcsökkenési leírás

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Amortizációs ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Értékcsökkenési és amortizációs leírás összesen

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure, IFRS 12.B13 d Disclosure,
IFRS 8.23 e Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség
visszaírása)

X duration, debit

IAS 1.99 Disclosure

Eredményben elszámolt értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség visszaírása) összesen

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb ráfordítások

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.99 Disclosure

Ráfordítások összesen, jellegük szerint

X duration, debit

IAS 1.99 Disclosure

Eredményben elszámolt értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség visszaírása) [abstract]
Értékcsökkenési és amortizációs leírás [abstract]

Adóráfordítás, a nyereségadó kivételével
Ingatlan adó ráfordítás
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Egy részvényre jutó eredmény [abstract]
Egy részvényre jutó nyereség alap és higított értéke [abstract]
Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke folytatódó tevékenységekből X.XX duration

IAS 1.85 Common practice

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke megszűnt tevékenységekből X.XX duration

IAS 1.85 Common practice

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke összesen

X.XX duration

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott halasztott adónak az adókulcs változása
miatti növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem, amely az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem, amely az ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem egyéb egyedileg lényegtelen összetevői, adózás után

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem egyéb egyedileg lényegtelen összetevői, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.85 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem egyéb egyedileg nem lényeges összetevőihez kapcsolódó nyereségadó

X duration, debit

IAS 1.85 Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás után

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés összesen, adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B16 c Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely nem lesz átsorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, amely át lesz sorolva az eredménybe, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.82A Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés összesen, adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.91 b Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való olyan
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó, amely nem lesz átsorolva az eredménybe

X duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való olyan
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó, amely át lesz sorolva az eredménybe

X duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó összesített összege

X duration, debit

IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó, amelyek nem lesznek
átsorolva az eredménybe

X duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevőihez kapcsolódó nyereségadó, amelyek át lesznek
sorolva az eredménybe

X duration, debit

IAS 1.91 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összesített összege

X duration

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak, valamint az alkalmazottak számára és nevében
történő kifizetések

X duration, credit

IAS 7.14 Common practice

Kifizetések felmérési és feltárási költségekre

X duration, credit

IAS 7.14 Common practice

Helyesbítések kamatráfordítások miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések kamatbevételek miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések osztalékbevétel miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések pénzügyi bevétel (ráfordítás) miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések a nyereség (veszteség) egyeztetésére a működő tőke változásainak kivételével

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Működő tőke változások előtti tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k

X duration

IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity other
than a financial institution Example, IAS 7.20 Common

Működő tőke növekedése (csökkenése)

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések vevőkövetelések és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Különféle egyéb átfogó jövedelem [abstract]

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való részesedés,
adózás után [abstract]

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való részesedés,
adózás előtt [abstract]

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó [abstract]

[800300] Megjegyzések - Cash flow-k kimutatása, kiegészítő közzétételek
Cash flow-k kimutatása [abstract]
Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
Működési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]

practice
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Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből származó
kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések az eredményben megjelenített értékcsökkenési és amortizációs leírás és
értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt, goodwill

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti
veszteség visszaírása) miatt, vevő és egyéb követelések

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti
veszteség visszaírása) miatt, készletek

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti
veszteség visszaírása) miatt, feltárási és felmérési eszközök

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések valós érték korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) miatt, befektetési célú X
duration, credit
ingatlan

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések származékos termékek valós értékének változásából származó nyereség
(veszteség) miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések elidegenítésből származó nyereség (veszteség) miatt, ingatlanok, gépek és
berendezések

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések
elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyereségei miatt

X duration, credit

IAS 7.20 Common practice

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) miatt

X duration, debit

IAS 7.20 Common practice

Fizetett nyereségadók, működési tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.35 Common practice

Visszatérített nyereségadók, működési tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IAS 7.35 Common practice

Fizetett pénzügyi költségek, működési tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.31 Common practice

Kapott pénzügyi bevétel, működési tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IAS 7.31 Common practice

Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből
(növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetésekből kapott osztalékok, befektetési tevékenységekként
besorolva

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Társult vállalkozásoktól kapott osztalékok, befektetési tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Közös vállalkozásokból kapott osztalékok, befektetési tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Társult vállalkozásokban lévő érdekeltségek vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Társult vállalkozásokban lévő érdekeltségek értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetésekben lévő érdekeltségek vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Tőkemódszer alapján elszámolt befektetések értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Pénzbevételek kapcsolt feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Befektetési célú ingatlan vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Befektetési célú ingatlan értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Biológiai eszközök vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Biológiai eszközök értékesítéseiből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Feltárási és felmérési eszközök vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Feltárási és felmérési eszközök elidegenítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Bányászati eszközök vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Bányászati eszközök elidegenítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Olaj és gázeszközök vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Olaj és gázeszközök elidegenítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok
elidegenítéséből és megszűnt tevékenységekből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések, goodwilltől eltérő immateriális javak, befektetési célú ingatlan X
duration, credit
és egyéb befektetett eszközök vásárlása

IAS 7.16 Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések, goodwilltől eltérő immateriális javak, befektetési célú
ingatlanok és egyéb befektetett eszközök elidegenítéséből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Kifizetések fejlesztési projektek kiadásaira

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Tőkemódszer alapján elszámolt befektetésektől eltérő befektetések értékesítéseiből származó
bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Pénzügyi instrumentumok vásárlása, befektetési tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
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Pénzügyi instrumentumok értékesítéseiből vagy lejáratából származó bevételek, befektetési
tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Értékesíthető pénzügyi eszközök vásárlása

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Értékesíthető pénzügyi eszközök elidegenítéséből vagy lejáratából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben
használt) cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Pénzeszköz beáramlása befektetési tevékenységekből

X duration, debit

IAS 7.16 Common practice

Befektetési tevékenységekből származó pénzkiáramlások

X duration, credit

IAS 7.16 Common practice

Anyavállalat tőketulajdonosainak fizetett osztalékok, finanszírozási tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre fizetett osztalékok, finanszírozási tevékenységekként
besorolva

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Saját részvények eladásából vagy kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Opció lehívásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Törzsrészvények kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Elsőbbségi részvények kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönökből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönök visszafizetései

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönökből származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetései

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök növekedéséből (csökkenéséből) származó (ezekben használt) cash flow- X
duration, debit
k

IAS 7.17 Common practice

Kötvények, kötelezvények és adóslevelek kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Kötvények, kötelezvények és adóslevelek visszafizetései

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Kifizetések részvény kibocsátási költségekre

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Kifizetések adósság kibocsátási költségekre

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Ellenőrzést nem biztosító részesedések hozzájárulásaiból származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Hátrasorolt kötelezettségek kibocsátásából származó bevételek

X duration, debit

IAS 7.17 Common practice

Hátrasorolt kötelezettségek visszafizetései

X duration, credit

IAS 7.17 Common practice

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

[800400] Megjegyzések - Saját tőke változásainak kimutatása, kiegészítő közzétételek
Saját tőke változásainak kimutatása [abstract]
Saját tőke változásainak kimutatása [line items]

line items

Anyavállalat tulajdonosainak történő felosztásokként megjelenített osztalékok, korábbi évekhez
kapcsolódó

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Anyavállalat tulajdonosainak történő felosztásokként megjelenített osztalékok, tárgyévhez
kapcsolódó

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Anyavállalat tulajdonosainak történő felosztásokként megjelenített osztalékok

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek történő felosztásokként megjelenített osztalékok

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Leányvállalatok saját tőkéjében bekövetkezett változásból származó növekedés (csökkenés),
saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Leányvállalat megszerzéséből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Leányvállalat elidegenítéséből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Átértékelési többlet és a felhalmozott eredmény közötti átvezetésből származó növekedés
(csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Jogszabályban előírt tartalékba való átvezetésből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Felhalmozott eredmények felhasználásából származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Opciók lehívásából származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Warrant lehívásából származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Átváltható instrumentumok átváltásából származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Átváltható instrumentumok kibocsátása

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Részvény alapú kifizetési ügyletek adójából származó csökkenés (növekedés), saját tőke

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Tulajdonosokkal folytatott ügyletekből származó növekedés (csökkenés), saját tőke

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Saját részvények vásárlása

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Saját részvények eladása vagy kibocsátása

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Saját részvények bevonása

X duration, credit

IAS 1.106 d Common practice

Alaptőke csökkentés

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Részvény kibocsátáshoz kapcsolódó költség

X duration, debit

IAS 1.106 d Common practice

Jogszabályban előírt tartalék [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Tőke visszavásárlási tartalék [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Összeolvadási tartalék [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Átváltható instrumentumok tőke komponenseinek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Halmozott egyéb átfogó jövedelem [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Tőketartalék [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Saját tőke egyéb összetevői [abstract]
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További befizetett tőke [member]

member

IAS 1.108 Common practice

Különféle egyéb tartalékok [member]

member

IAS 1.108 Common practice

text block

IAS 1.10 e Disclosure

Számviteli megítélések és becslések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Elhatárolt ráfordítások és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Hitelezési veszteségek miatti leírás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Társult vállalkozások közzététele [text block]

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

Könyvvizsgáló díjazásának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi kimutatások jóváhagyásának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Értékesíthető pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Konszolidáció alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi kimutatások elkészítési alapjának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarításkori értéke és biológiai eszközökhöz
kapcsolódó állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 41 - Disclosure Disclosure

Kölcsönök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Üzleti kombinációk közzététele [text block]

text block

IFRS 3 - Disclosures Disclosure

Pénzeszköz és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Cash flow kimutatás közzététele [text block]

text block

IAS 7 - Presentation of a statement of cash
flows Disclosure

Számviteli politikák változásainak közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block]

text block

IAS 8 - Accounting policies Disclosure

Biztosíték közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kárigények és kifizetett juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Elkötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Elkötelezettségek és függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 37.86 Disclosure

Értékesítési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Hitelkockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7 - Credit risk Disclosure

Adósságinstrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Halasztott bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Halasztott adók közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Bankoktól származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Ügyfelektől származó betétállomány közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Értékcsökkenési és amortizációs leírás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Származékos pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Osztalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egy részvényre jutó eredmény közzététele [text block]

text block

IAS 33 - Disclosure Disclosure

Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block]

text block

IAS 21 - Disclosure Disclosure

Munkavállalói juttatások közzététele [text block]

text block

IAS 19 - Scope Disclosure

Gazdálkodó egység működési szegmenseinek közzététele [text block]

text block

IFRS 8 - Disclosure Disclosure

Beszámolási időszak utáni események közzététele [text block]

text block

IAS 10 - Disclosure Disclosure

Ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Költségnem szerinti közzététel [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Feltárási és felmérési eszközök közzététele [text block]

text block

IFRS 6 - Disclosure Disclosure

Valós érték meghatározás közzététele [text block]

text block

IFRS 13 - Disclosure Disclosure

Pénzügyi instrumentumok valós értékének közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Díjbevétel (költség) és jutalékbevétel (költség) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi ráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IFRS 7 - Scope Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi instrumentumok közzététele [text
text block
block]

IAS 1.10 e Common practice

Kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]

IAS 1.10 e Common practice

[800500] Megjegyzések - Megjegyzések listája
Megjegyzések és egyéb magyarázó információk közzététele [text block]

© IFRS Foundation

text block

31

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi kockázat kezelésének közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Első alkalmazás közzététele [text block]

text block

IFRS 1 - Presentation and disclosure Disclosure

Általános és igazgatási ráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]

text block

IAS 1.51 Disclosure

Vállalkozás folytatásának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Állami támogatások közzététele [text block]

text block

IAS 20 - Disclosure Disclosure

Eszközök értékvesztésének közzététele [text block]

text block

IAS 36 - Disclosure Disclosure

Nyereségadó közzététele [text block]

text block

IAS 12 - Disclosure Disclosure

Információk közzététele a munkavállalókról [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Információk közzététele a kulcspozíciókban lévő vezetőkről [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Biztosítási szerződések közzététele [text block]

text block

IFRS 4 - Disclosure Disclosure

Biztosítási díjból származó árbevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Immateriális javak közzététele [text block]

text block

IAS 38 - Disclosure Disclosure

Immateriális javak és goodwill közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kamatráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kamatbevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kamatbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Készletek közzététele [text block]

text block

IAS 2 - Disclosure Disclosure

Befektetési szerződések kötelezettségeire vonatkozó közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Befektetési célú ingatlan közzététele [text block]

text block

IAS 40 - Disclosure Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Jegyzett tőke közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Közös vállalkozások közzététele [text block]

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

Lízing előretörlesztések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Lízingek közzététele [text block]

text block

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessors Disclosure, IAS 17 - Leases in the financial
statements of lessees Disclosure

Likviditási kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Piaci kockázat közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Befektetési jegyek tulajdonosainak tulajdonítható nettó eszközérték közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Ellenőrzést nem biztosító részesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok közzététele [text
block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [text block]

text block

IAS 1.134 Disclosure

Egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb forgóeszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb befektetett eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb működési ráfordítás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb működési bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Egyéb működési bevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Előlegek és egyéb eszközök közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Működési tevékenységek nyereségének (veszteségének) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések közzététele [text block]

text block

IAS 16 - Disclosure Disclosure

Céltartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Pénzügyi instrumentumok átsorolásának közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Beruházási szerződésekből származó, megjelenített árbevétel közzététele [text block]

text block

Expiry date 2017-01-01 IAS 11 - Disclosure Disclosure

Viszontbiztosítás közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kapcsolt felek közzététele [text block]

text block

IAS 24 - Disclosures Disclosure

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kutatás-fejlesztési ráfordítások közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [text block]

text block

IAS 1.79 b Disclosure
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Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Árbevétel közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18 - Disclosure Disclosure

Koncessziós megállapodások közzététele [text block]

text block

SIC 29 - Consensus Disclosure

Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block]

text block

IAS 1.79 Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block]

text block

IFRS 2.44 Disclosure

Hátrasorolt kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Leányvállalatok közzététele [text block]

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]

text block

IAS 1.117 Disclosure

Adókövetelések és fizetendő adók közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Szállítói kötelezettségek és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Vevőkövetelések és egyéb követelések közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Kereskedési bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

Saját részvények közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Common practice

[800600] Megjegyzések - Számviteli politikák listája
Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]

text block

IAS 1.117 Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Biológiai eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Hitelfelvételi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kölcsönökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Cash flow-kra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Biztosítékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Ügyfél szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Ügyfélhűség-programokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése
[text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli
politika ismertetése [text block]

text block

IAS 7.46 Disclosure

Megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Osztalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 6.24 a Disclosure

Valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli
politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika
text block
ismertetése [text block]

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Külföldi pénznem átszámításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Funkcionális pénznemre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Állami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 20.39 a Disclosure

Fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice
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Lejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra
vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 4.37 a Disclosure

Immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Immateriális javakra vonatkozó számviteli politika ismertetése, a goodwill kivételével [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Társult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text
block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése, a tőkemódszer alkalmazásával elszámolt
befektetések kivételével [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Lízingekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 2.36 a Disclosure

Bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Bányászati jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint
megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Olaj és gázeszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti különbség eredményben való
elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 7.28 a Disclosure

Árbevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 a Disclosure

Viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Részvényalapú kifizetési ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Fejtési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Leányvállalatokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Végkielégítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Vevő és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text
block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekkel folytatott tranzakciókra vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Saját részvényekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Warrantokra vonatkozó számviteli politika [text block]

text block

IAS 1.117 b Common practice

Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Disclosure

[810000] Megjegyzések - társasági információk és az IFRS-eknek való megfelelésről
szóló nyilatkozat
Megjegyzések és egyéb magyarázó információk közzététele [text block]

text block

IAS 1.10 e Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai

text

IAS 1.51 a Disclosure

Gazdálkodó egység székhelye

text

IAS 1.138 a Disclosure

Gazdálkodó egység jogi formája

text

IAS 1.138 a Disclosure
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Cégbejegyzés országa

text

IAS 1.138 a Disclosure

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe

text

IAS 1.138 a Disclosure

Tevékenység elsődleges helye

text

IAS 1.138 a Disclosure

Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetése

text

IAS 1.138 b Disclosure

Anyavállalat neve

text

IAS 1.138 c Disclosure, IAS 24.13 Disclosure

Csoport legfőbb anyavállalatának neve

text

IAS 1.138 c Disclosure, IAS 24.13 Disclosure

Határozott időre létrehozott gazdálkodó egység élettartama

text

IAS 1.138 d Disclosure

IFRS-nek való megfelelési nyilatkozat [text block]

text block

IAS 1.16 Disclosure

Vezetés következtetése az eltérés következményeként elért valós bemutatásra

text

IAS 1.20 a Disclosure

IFRS-től való eltérés magyarázata

text

IAS 1.20 b Disclosure, IAS 1.20 c Disclosure

IFRS-től való eltérés pénzügyi hatásának magyarázata

text

IAS 1.20 d Disclosure

IFRS előírásai jellegének és azon következtetésnek a magyarázata, hogy az előírás miért ellentétes a
text
pénzügyi kimutatások Keretelvekben meghatározott céljával

IAS 1.23 a Disclosure

Módosítások magyarázata, amelyek szükségesek lennének a valós bemutatás eléréséhez

text

IAS 1.23 b Disclosure

Gazdálkodó egység vállalkozás folytatására vonatkozó képességének bizonytalanságaira vonatkozó
közzététele [text block]

text block

IAS 1.25 Disclosure

Azon ténynek, valamint a pénzügyi kimutatások készítésére vonatkozó alapnak a magyarázata,
amikor az alapfeltételezés nem a vállalkozás folytatása

text

IAS 1.25 Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem minősül folytatható vállalkozásnak

text

IAS 1.25 Disclosure

Hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalmazására vonatkozó ok ismertetése

text

IAS 1.36 a Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban bemutatott összegek nem teljes mértékben
összehasonlíthatóak

text

IAS 1.36 b Disclosure

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [text block]

text block

IAS 1.41 Disclosure

table

IAS 1.41 Disclosure

axis

IAS 1.41 Disclosure

member[default]

IAS 1.41 Disclosure

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [abstract]
Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [table]
Átsorolt tételek [axis]
Átsorolt tételek [member]
Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [line items]

line items

Átsorolások vagy bemutatásban történt változások jellegének ismertetése

text

IAS 1.41 a Disclosure

Átsorolások vagy bemutatásbeli változások összege

X duration

IAS 1.41 b Disclosure

Átsorolások vagy bemutatásban történt változások okának ismertetése

text

IAS 1.41 c Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért az összehasonlító összegek átsorolása kivitelezhetetlen

text

IAS 1.42 a Disclosure

Összehasonlítható információk biztosítása érdekében szükséges módosítások ismertetése

text

IAS 1.42 b Disclosure

12 hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegek közzététele az eszközök vagy
kötelezettségek olyan csoportjaira, amelyek a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül és túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő összegeket egyaránt tartalmaznak [text block]

text block

IAS 1.61 Disclosure

12 hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegek közzététele az eszközök vagy
kötelezettségek olyan csoportjaira, amelyek a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül és
túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegeket egyaránt tartalmaznak [abstract]
12 hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegek közzététele az eszközök vagy
kötelezettségek olyan csoportjaira, amelyek a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül table
és túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegeket egyaránt tartalmaznak [table]

IAS 1.61 Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

Egy éven belül [member]

member

IAS 1.61 a Disclosure, IAS 17.31 b (i) Disclosure,
IAS 17.35 a (i) Disclosure, IAS 17.47 a (i) Disclosure,
IAS 17.56 a (i) Disclosure

Egy éven túli [member]

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

12 hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegek közzététele az eszközök vagy
kötelezettségek olyan csoportjaira, amelyek a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül line items
és túl megtérülő vagy kiegyenlítendő összegeket egyaránt tartalmaznak [line item]
Rövid lejáratú készletek

X instant, debit

IAS 1.54 g Disclosure, IAS 1.68 Example,
IAS 2.36 b Disclosure

Rövid lejáratú vevőkövetelések

X instant, debit

IAS 1.68 Example, IAS 1.78 b Example

Rövid lejáratú szállítói kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.70 Example, IAS 1.78 Common practice

text block

IAS 1.117 Disclosure

Pénzügyi kimutatások elkészítésénél használt értékelési alapok magyarázata [text block]

text block

IAS 1.117 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block]

text block

IAS 1.117 b Disclosure

Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]
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Számviteli politikák alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt azon szempontok magyarázata,
amelyek a jelentős hatással voltak a megjelenített összegekre.

text

IAS 1.122 Disclosure

Becslési bizonytalanság olyan forrásainak magyarázata, amelyek esetében jelentős a kockázat, hogy
lényeges módosítást okoznak

text

IAS 1.125 Disclosure, IFRIC 14.10 Disclosure

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele [text block] text block

IAS 1.125 Disclosure

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[abstract]
Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[table]
Eszközök és kötelezettségek [axis]
Eszközök és kötelezettségek [member]
Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[line items]

table

IAS 1.125 Disclosure

axis

IAS 1.125 Disclosure

member[default]

IAS 1.125 Disclosure

line items

Következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázatának
kitett eszközök jellegének ismertetése

text

IAS 1.125 a Disclosure

Következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázatának
kitett kötelezettségek jellegének ismertetése

text

IAS 1.125 a Disclosure

Eszközök, amelyek a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások
jelentős kockázatát hordozzák

X instant, debit

IAS 1.125 b Disclosure

Kötelezettségek, amelyek a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges
módosítások jelentős kockázatát hordozzák

X instant, credit

IAS 1.125 b Disclosure

text block

IAS 1.134 Disclosure

table

IAS 1.136 Disclosure

axis

IAS 1.136 Disclosure

member[default]

IAS 1.136 Disclosure

Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [text block]
Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [abstract]
Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [table]
Tőkekövetelmények [axis]
Tőkekövetelmények [member]
Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [line items]

line items

Kvalitatív információk a gazdálkodó egységnek a tőke kezelésre vonatkozó céljairól,
politikáiról és eljárásairól

text

IAS 1.135 a Disclosure

Összefoglaló számszerűsített adatok arról, hogy a gazdálkodó egység mit kezel tőkeként

text

IAS 1.135 b Disclosure

Gazdálkodó egységnek a tőke kezelésére, illetve arra vonatkozó céljaiban, politikáiban és
text
eljárásaiban lévő változások ismertetése, hogy a gazdálkodó egység mit kezel tőkeként

IAS 1.135 c Disclosure

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység megfelelt-e bármely külső
tőkekövetelményeknek

text

IAS 1.135 d Disclosure

Információk a külső tőkekövetelményeknek való meg nem felelés következményeiről

text

IAS 1.135 e Disclosure

Tulajdonosoknak történő felosztásokként megjelenített, egy részvényre eső osztalékok

X.XX duration

IAS 1.107 Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott
osztalékok, amelyeket nem jelenítettek meg a tulajdonosok részére történő felosztásként

X duration

IAS 10.13 Disclosure, IAS 1.137 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott olyan
osztalékok egy részvényre jutó értéke, amelyeket nem jelenítettek meg a tulajdonosok részére történő X.XX duration
felosztásként

IAS 1.137 a Disclosure

Meg nem jelenített halmozódó elsőbbségi osztalékok

IAS 1.137 b Disclosure

X duration

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően jóváhagyott tulajdonosok közötti
text
felosztásra tartott, nem-pénzbeli eszközök jellegének ismertetése

IFRIC 17.17 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően, a tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem-pénzbeli eszközök

X instant, debit

IFRIC 17.17 b Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően, a tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem-pénzbeli eszközök, valós értéken

X instant, debit

IFRIC 17.17 c Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően, a tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem-pénzbeli eszközök becsült valós értékének meghatározására használt
módszerek ismertetése

text

IFRIC 17.17 c Disclosure

Fizetendő osztalékok, nem pénzügyi eszközök felosztásai

X instant, credit

IFRIC 17.16 a Disclosure

Osztalékfizetési kötelezettségnek a tulajdonosok közötti felosztásra tartott nem-pénzbeli eszközök
valós értékében bekövetkezett változásokból származó növekedése (csökkenése)

X duration, credit

IFRIC 17.16 b Disclosure

Pénzügyi kötelezettségekbe átsorolt saját tőke

X duration

IAS 1.80A Disclosure

Saját tőkébe átsorolt pénzügyi kötelezettségek

X duration

IAS 1.80A Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek és saját tőke közötti átsorolás időzítésének és okának ismertetése

text

IAS 1.80A Disclosure

text block

IAS 8 - Accounting policies Disclosure

text block

IAS 8.28 Disclosure

table

IAS 8.28 Disclosure

axis

IAS 8.28 Disclosure

member[default]

IAS 8.28 Disclosure

[811000] Megjegyzések - Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák
Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block]
Értelmezések és standardok kezdeti alkalmazásainak közzététele [text block]
Standardok és értelmezések kezdeti alkalmazásának közzététele [abstract]
Értelmezések és standardok kezdeti alkalmazásainak közzététele [table]
Először alkalmazott IFRS-ek [axis]
Először alkalmazott IFRS-ek [member]
Standardok és értelmezések kezdeti alkalmazásának közzététele [line items]

line items

Újonnan alkalmazott IFRS címe

text

IAS 8.28 a Disclosure

Annak bemutatása, hogy a számviteli politika változtatása az újonnan alkalmazott IFRS
átmeneti rendelkezéseivel összhangban történt-e

text

IAS 8.28 b Disclosure

Számviteli politikában bekövetkezett változás jellegének ismertetése

text

IAS 8.28 c Disclosure

Újonnan alkalmazott IFRS átmeneti rendelkezéseinek ismertetése

text

IAS 8.28 d Disclosure
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Újonnan alkalmazott IFRS olyan átmeneti rendelkezéseinek ismertetése, amelyek
kihatással lehetnek a jövőbeni időszakokra
Számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzététele [text block]

text

IAS 8.28 e Disclosure

text block

IAS 8.29 Disclosure

table

IAS 8.29 Disclosure

axis

IAS 8.29 Disclosure

member[default]

IAS 8.29 Disclosure

Számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzététele [abstract]
Számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzététele [table]
Számviteli politika önkéntes megváltoztatásai [axis]
Számviteli politika önkéntes megváltoztatásai [member]
Számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzététele [line items]

line items

Számviteli politikában bekövetkezett önkéntes változtatás jellegének ismertetése

text

IAS 8.29 a Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy az új számviteli politika alkalmazása miért
biztosít megbízható és relevánsabb információt

text

IAS 8.29 b Disclosure

Nem alkalmazott új standardok vagy értelmezések magyarázata

text

IAS 8.30 a Disclosure

Új standardok vagy értelmezések kezdeti alkalmazása miatt várható hatás közzététele [text block]

text block

IAS 8.30 b Disclosure

table

IAS 8.30 b Disclosure

axis

IAS 8.30 b Disclosure

member[default]

IAS 8.30 b Disclosure

Új standardok vagy értelmezések kezdeti alkalmazása miatt várható hatás közzététele [abstract]
Új standardok vagy értelmezések kezdeti alkalmazása miatt várható hatás közzététele [table]
Új IFRS-ek [axis]
Új IFRS-ek [member]
Új standardok vagy értelmezések kezdeti alkalmazása miatt várható hatás közzététele [line
items]

line items

Új IFRS címe

text

IAS 8.31 a Example

Számviteli politikában várható változás jellegének ismertetése

text

IAS 8.31 b Example

Időpont, amikortól az új IFRS alkalmazása követelmény

yyyy-mm-dd

IAS 8.31 c Example

Időpont, amikortól a gazdálkodó egység az új IFRS-t tervezi alkalmazni

yyyy-mm-dd

IAS 8.31 d Example

Azon hatás kifejtése, amelyet az új IFRS bevezetése várhatóan gyakorol a pénzügyi
kimutatásokra

text

IAS 8.31 e (i) Example

Azon tény ismertetése, hogy az új IFRS bevezetésének hatása nem ismert vagy
ésszerűen nem becsülhető

text

IAS 8.31 e (ii) Example

Azon ok magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen meghatározni a számviteli politika változásával
kapcsolatos helyesbítések összegeit

text

IAS 8.28 h Disclosure, IAS 8.29 e Disclosure

Számviteli becslések változásainak közzététele [text block]

text block

IAS 8.39 Disclosure

table

IAS 8.39 Disclosure

axis

IAS 8.39 Disclosure

member[default]

IAS 8.39 Disclosure

Számviteli becslések változásainak közzététele [abstract]
Számviteli becslések változásainak közzététele [table]
Számviteli becslések [axis]
Számviteli becslések [member]
Számviteli becslések változásainak közzététele [line items]

line items

Számviteli becslésben bekövetkezett változás jellegének ismertetése [text block]

text block

IAS 8.39 Disclosure

Számviteli becslés növekedése (csökkenése)

X duration

IAS 8.39 Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a számviteli becslés változásának összege nem határozható
text block
meg [text block]

IAS 8.40 Disclosure

Korábbi időszaki számviteli hibák jellegének ismertetése [text block]

text block

IAS 8.49 a Disclosure

Azon ok magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen meghatározni a korábbi időszaki hibák
helyesbítésére vonatkozó összegeket

text

IAS 8.49 d Disclosure

text block

IAS 34 - Content of an interim financial
report Disclosure

Jelentős események és ügyletek ismertetése

text

IAS 34.15 Disclosure

Évközi pénzügyi kimutatásokon kívül bemutatott közzétételekre vonatkozó kereszthivatkozás
ismertetése

text

Effective 2016-01-01 IAS 34.16A Disclosure

Évközi pénzügyi kimutatásokban alkalmazott számviteli politikák és számítási módszerek ismertetése
[text block]

text block

IAS 34.16A a Disclosure

Évközi tevékenységek szezonalitásának vagy ciklikusságának magyarázata

text

IAS 34.16A b Disclosure

Eszközökre, kötelezettségekre, saját tőkére, nettó eredményre vagy cash flow-kra hatással lévő
azon tételek jellegének és összegének bemutatása, amelyek jellegüknél, nagyságuknál vagy
előfordulásoknál fogva szokatlanok

text

IAS 34.16A c Disclosure

Korábbi évközi időszakokban vagy a korábbi pénzügyi években bemutatott összegek becsléseiben
bekövetkezett változások jellegének és összegének magyarázata

text

IAS 34.16A d Disclosure

Hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásainak, visszavásárlásainak és
visszafizetéseinek magyarázata

text

IAS 34.16A e Disclosure

Fizetett osztalékok, törzsrészvények

X duration, debit

IAS 34.16A f Disclosure

Fizetett osztalékok, egyéb részvények

X duration, debit

IAS 34.16A f Disclosure

Egy részvényre jutó fizetett osztalékok, törzsrészvények

X.XX duration

IAS 34.16A f Disclosure

Egy részvénye jutó fizetett osztalékok, egyéb részvények

X.XX duration

IAS 34.16A f Disclosure

Azon évközi időszak utáni események magyarázata, amelyek nem lettek figyelembe véve

text

IAS 34.16A h Disclosure

Évközi időszak alatt a gazdálkodó egység összetételében bekövetkező változások hatásának
magyarázata

text

IAS 34.16A i Disclosure

IFRS-eknek való megfelelés ismertetése, ha azokat alkalmazzák az évközi pénzügyi beszámolóra

text

IAS 34.19 Disclosure

Utolsó évközi időszak alatt bekövetkezett becslésváltozás jellegének és összegének ismertetése

text

IAS 34.26 Disclosure

[813000] Megjegyzések - Évközi pénzügyi beszámolás
Évközi pénzügyi beszámoló közzététele [text block]

[815000] Megjegyzések - Beszámolási időszak utáni események
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Beszámolási időszak utáni események közzététele [text block]

text block

IAS 10 - Disclosure Disclosure

Jóváhagyó testület magyarázata

text

IAS 10.17 Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételére vonatkozó jóváhagyás időpontja

yyyy-mm-dd

IAS 10.17 Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a gazdálkodó egység tulajdonosainak vagy másoknak
hatalmuk van a pénzügyi kimutatásokat a közzétételük után módosítani

text

IAS 10.17 Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [text block]

text block

IAS 10.21 Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [table]

table

IAS 10.21 Disclosure

Beszámolási időszak vége utáni nem módosító események [axis]

axis

IAS 10.21 Disclosure

member[default]

IAS 10.21 Disclosure

Jelentősebb üzleti kombináció [member]

member

IAS 10.22 a Example

Jelentősebb leányvállalat elidegenítése [member]

member

IAS 10.22 a Example

Tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member]

member

IAS 10.22 b Example

Jelentősebb eszközvásárlások [member]

member

IAS 10.22 c Example

Eszközök értékesítésre tartottá minősítése [member]

member

IAS 10.22 c Example

Eszközök egyéb elidegenítései [member]

member

IAS 10.22 c Example

Jelentősebb eszközöknek az állam által történő kisajátítása [member]

member

IAS 10.22 c Example

Jelentősebb termelőüzem megsemmisülése [member]

member

IAS 10.22 d Example

Jelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése
[member]

member

IAS 10.22 e Example

Jelentősebb törzsrészvény ügyletek [member]

member

IAS 10.22 f Example

Potenciális törzsrészvény ügyletek [member]

member

IAS 10.22 f Example

Szokásostól eltérően nagymértékű változások az eszközök árában, vagy az
átváltási árfolyamokban [member]

member

IAS 10.22 g Example

Adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy
bejelentett változások [member]

member

IAS 10.22 h Example

Jelentős elkötelezettségek vagy függő kötelezettségek vállalása [member]

member

IAS 10.22 i Example

Jelentősebb per elindulása [member]

member

IAS 10.22 j Example

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [abstract]

Beszámolási időszak vége utáni nem módosító események [member]

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [line items]

line items

Beszámolási időszak utáni nem módosító esemény jellegének ismertetése

text

IAS 10.21 a Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító esemény pénzügyi hatásának magyarázata
[text block]

text block

IAS 10.21 b Disclosure

X duration

IAS 10.13 Disclosure, IAS 1.137 a Disclosure

text block

IAS 29 - Disclosures Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a pénzügyi kimutatásokat és a korábbi időszakokra vonatkozó
megfelelő adatokat a funkcionális pénznem általános vásárlóerejében bekövetkezett változásoknak
megfelelően újra-megállapították

text

IAS 29.39 a Disclosure

Olyan pénzügyi kimutatások értékelési alapjának ismertetése, amelyek a funkcionális pénznem
vásárló erejében bekövetkezett változások miatt újra meg lettek állapítva

text

IAS 29.39 b Disclosure

Árindex fajtájának ismertetése

text

IAS 29.39 c Disclosure

Árindex szintje

X.XX instant

IAS 29.39 c Disclosure

Árindex mozgások

X.XX duration

IAS 29.39 c Disclosure

Nettó monetáris pozíción keletkező nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 29.9 Disclosure

text block

IFRS 3 - Disclosures Disclosure

text

IFRS 3.59 a Disclosure

Beszámolási időszak után, a kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően bekövetkező
text
üzleti kombinációk jellegének és pénzügyi hatásának ismertetése

IFRS 3.59 b Disclosure

Üzleti kombinációkhoz kapcsolódó módosítások pénzügyi hatásának magyarázata

text

IFRS 3.61 Disclosure

További információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról

text

IFRS 3.63 Disclosure

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [text block]

text block

IFRS 3 - Disclosures application of paragraphs 59
and 61 Disclosure

table

IFRS 3.B64 Disclosure

axis

IFRS 3.B64 Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 Disclosure, IFRS 3.B67 Disclosure

member

IFRS 3.B64 Disclosure

member

IFRS 3.B65 Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott
osztalékok, amelyeket nem jelenítettek meg a tulajdonosok részére történő felosztásként

[816000] Megjegyzések - Hiperinflációs jelentés
Hiperinflációs beszámolásra vonatkozó közzététel [text block]

[817000] Megjegyzések - Üzleti kombinációk
Üzleti kombinációk közzététele [text block]
Időszak alatti üzleti kombinációk jellegének és pénzügyi hatásának ismertetése

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [abstract]
Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [table]
Üzleti kombinációk [axis]
Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Üzleti kombinációk [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]
Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [line items]

line items

Felvásárolt neve

text

IFRS 3.B64 a Disclosure

Felvásárolt ismertetése

text

IFRS 3.B64 a Disclosure

Akvizíció időpontja

yyyy-mm-dd

IFRS 3.B64 b Disclosure

Megszerzett, szavazati joggal rendelkező tőkerészesedések százaléka

X.XX instant

IFRS 3.B64 c Disclosure
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Üzleti kombináció elsődleges okainak ismertetése

text

IFRS 3.B64 d Disclosure

Annak ismertetése, hogy a felvásárló hogyan szerezte meg az ellenőrzést a felvásárolt
felett

text

IFRS 3.B64 d Disclosure

Megjelenített goodwillt alkotó tényezők ismertetése

text

IFRS 3.B64 e Disclosure

Átruházott pénzeszközök

X instant, credit

IFRS 3.B64 f (i) Disclosure

Egyéb átadott tárgyi vagy immateriális eszközök

X instant, credit

IFRS 3.B64 f (ii) Disclosure

Felmerült kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 3.B64 f (iii) Disclosure

Felvásárló tőkerészesedései

Átadott teljes ellenérték akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke [abstract]

X instant, credit

IFRS 3.B64 f (iv) Disclosure

Kibocsátott vagy kibocsátandó instrumentumok vagy részesedések száma

X.XX instant

IFRS 3.B64 f (iv) Disclosure

Instrumentumok vagy részesedések valós értékének meghatározására használt
módszer ismertetése

text

IFRS 3.B64 f (iv) Disclosure

Átadott ellenérték összesen, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken

X instant, credit

IFRS 3.B64 f Disclosure

Akvizíció időpontjában megjelenített függő ellenértékre vonatkozó megállapodások és
kártalanítási eszközök

X instant, debit

IFRS 3.B64 g (i) Disclosure

Függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra és kártalanítási eszközökre vonatkozó
megállapodások ismertetése

text

IFRS 3.B64 g (ii) Disclosure

Függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra és kártalanítási eszközökre fizetendő
összegek meghatározási alapjának ismertetése

text

IFRS 3.B64 g (ii) Disclosure

Függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és kártalanítási eszközökből származó,
text
diszkontálás nélküli kimenetelek tartományára vonatkozó becslés ismertetése

IFRS 3.B64 g (iii) Disclosure

Azon tények és okok magyarázatának ismertetése, hogy miért nem lehet megbecsülni
a függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és a kártalanítási eszközökből
származó kimenetek tartományát

text

IFRS 3.B64 g (iii) Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra
text
és a kártalanítási eszközökre vonatkozó kifizetés maximális összege korlátlan

IFRS 3.B64 g (iii) Disclosure

Megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjaira
megjelenített összegek az akvizíció időpontjában [abstract]
Akvizíció időpontjában megjelenített pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában kimutatott készlet

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában megjelenített ingatlanok, gépek és berendezések

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában megjelenített, azonosítható immateriális javak

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában megjelenített pénzügyi kötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában megjelenített függő kötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Nettó azonosítható megszerzett eszközök (átvállalt kötelezettségek)

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Example, IFRS 3.IE72 Example

Akvizíció időpontjában megjelenített befektetett eszközök

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített forgóeszközök

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített hosszú lejáratú kötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített rövid lejáratú kötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített szállítói és egyéb kötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített halasztott adókövetelések

X instant, debit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített halasztott adókötelezettségek

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Common practice

Akvizíció időpontjában megjelenített kölcsönök

(X) instant, credit

IFRS 3.B64 i Common practice

Adózási célokra várhatóan levonható goodwill

X instant, debit

IFRS 3.B64 k Disclosure

Előnyös vételi ügyletben elszámolt nyereség

X duration, credit

IFRS 3.B64 n (i) Disclosure

További közzétételek a megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb
csoportjaira az akvizíció időpontjában megjelenített összegekről [abstract]

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amelyben az előnyös vételi ügylet
text
nyereségét elszámolták

IFRS 3.B64 n (i) Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, amiért az előnyös vételi ügylet nyereséget
eredményezett

text

IFRS 3.B64 n (ii) Disclosure

Akvizíció időpontjában a felvásároltban kimutatott, ellenőrzést nem biztosító részesedés

X instant, credit

IFRS 3.B64 o (i) Disclosure

Felvásároltban lévő, az akvizíció időpontjában megjelenített ellenőrzést nem biztosító
részesedés értékelési alapjának ismertetése

text

IFRS 3.B64 o (i) Disclosure

Azon értékelési technikák és jelentős inputok ismertetése, amelyek a felvásároltban
fennálló, valós értéken értékelt ellenőrzést nem biztosító részesedésnél használnak.

text

IFRS 3.B64 o (ii) Disclosure

Közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban
fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke

X instant, credit

IFRS 3.B64 p (i) Disclosure

Felvásárló által az üzleti kombinációt megelőzően a felvásároltban birtokolt
tőkerészesedés valós értékre történő újraértékelésének eredményeként megjelenített
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 3.B64 p (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amelyben a tőkerészesedés valós
értékre történő újraértékelésének eredményeként keletkező nyereséget vagy veszteséget text
megjelenítették

IFRS 3.B64 p (ii) Disclosure

Felvásárolt árbevétele a felvásárlás időpontja óta

X duration, credit

IFRS 3.B64 q (i) Disclosure

Felvásárolt nyeresége (vesztesége) az akvizíció időpontja óta

X duration, credit

IFRS 3.B64 q (i) Disclosure

Kombinált gazdálkodó egység árbevétele úgy, mintha a kombináció az időszak kezdetén
történt volna

X duration, credit

IFRS 3.B64 q (ii) Disclosure

Kombinált gazdálkodó egység nyeresége (vesztesége) úgy, mintha a kombináció az
időszak kezdetén történt volna

X duration, credit

IFRS 3.B64 q (ii) Disclosure
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Azon ténynek és annak magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen az árbevételekre és az
text
eredményekre vonatkozó információk közzététele

IFRS 3.B64 q Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombinációk kezdeti
elszámolása nem végleges

text

IFRS 3.B67 a (i) Disclosure

Eszközök, kötelezettségek, tőkerészesedések vagy az ellenérték tételeinek ismertetése,
amelyek tekintetében a kezdeti elszámolás nem végleges

text

IFRS 3.B67 a (ii) Disclosure

Bizonyos eszközökre, kötelezettségekre, ellenőrzést nem biztosító részesedésekre vagy
ellenérték-tételekre az értékelési időszakban megjelenített bármely módosítás jellegének
ismertetése

text

IFRS 3.B67 a (iii) Disclosure

Bizonyos eszközökre, kötelezettségekre, ellenőrzést nem biztosító részesedésekre vagy
ellenérték tételekre az értékelési időszakban megjelenített módosítások

X duration

IFRS 3.B67 a (iii) Disclosure

Függő ellenérték eszköz (kötelezettség) növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IFRS 3.B67 b (i) Disclosure

Függő ellenértékek megjelenített összegeiben történő bármely változásoknak a
magyarázata

text

IFRS 3.B67 b (i) Disclosure

Függő ellenértékre vonatkozó nem diszkontált kimenetelek tartománya változásainak és
az ezen változások okainak magyarázata

text

IFRS 3.B67 b (ii) Disclosure

Függő ellenérték értékeléséhez használt értékelési technikák és a főbb modell inputok
ismertetése

text

IFRS 3.B67 b (iii) Disclosure

Üzleti kombináció során megszerzett azonosítható eszközökhöz vagy átvállalt
kötelezettségekhez kapcsolódó nyereség (veszteség), amely olyan nagyságú, jellegű
vagy gyakoriságú, hogy a közzététel releváns a kombinált gazdálkodó egység pénzügyi
kimutatásainak megértéséhez

X duration, credit

IFRS 3.B67 e Disclosure

Olyan nyereség vagy veszteség magyarázata, amely üzleti kombináció során megszerzett
azonosítható eszközökhöz vagy átvállalt kötelezettségekhez kapcsolódik és olyan
text
nagyságú, jellegű vagy gyakoriságú, hogy a közzététele releváns a kombinált gazdálkodó
egység pénzügyi kimutatásainak a megértéséhez
Goodwillban bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [text block]

IFRS 3.B67 e Disclosure

text block

IFRS 3.B67 d Disclosure

table

IFRS 3.B67 d Disclosure

axis

IFRS 3.B64 Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 Disclosure, IFRS 3.B67 Disclosure

member

IFRS 3.B64 Disclosure

member

IFRS 3.B65 Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

Goodwillban bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [abstract]
Goodwillban bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [table]
Üzleti kombinációk [axis]
Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Üzleti kombinációk [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Bruttó könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Goodwillban bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [line items]

line items

Goodwill változásainak egyeztetése [abstract]
X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

További megjelenítés, goodwill

X duration, debit

IFRS 3.B67 d (ii) Disclosure

Halasztott adókövetelések későbbi megjelenítése, goodwill

(X) duration, credit

IFRS 3.B67 d (iii) Disclosure

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, goodwill

(X) duration, credit

IFRS 3.B67 d (iv) Disclosure

Kivezetett goodwill, amely korábban nem tartozott az értékesítésre tartottnak
minősített elidegenítési csoportba

(X) duration, credit

IFRS 3.B67 d (iv) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, goodwill

(X) duration

IFRS 3.B67 d (v) Disclosure

Goodwill az időszak kezdetén
Változások a goodwillban [abstract]
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Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), goodwill

X duration, debit

IFRS 3.B67 d (vi) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), goodwill

X duration, debit

IFRS 3.B67 d (vii) Disclosure

Goodwill növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IFRS 3.B67 d Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

Goodwill az időszak végén

Olyan ügyletek közzététele, amelyeket eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és
text block
kötelezettségeknek üzleti kombinációban történő átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg [text block]

IFRS 3.B64 l Disclosure

Eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti
kombinációban történő átvállalásától elkülönítve megjelenített ügyletek közzététele [abstract]
Olyan ügyletek közzététele, amelyeket eszközöknek üzleti kombinációban történő
megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti kombinációban történő átvállalásától elkülönítve table
jelenítenek meg [table]
Üzleti kombinációk [axis]
Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Üzleti kombinációk [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]
Eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti
kombinációban történő átvállalásától elkülönítve megjelenített ügylet [axis]
Eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek
üzleti kombinációban történő átvállalásától elkülönítve megjelenített ügylet [member]

IFRS 3.B64 l Disclosure

axis

IFRS 3.B64 Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 Disclosure, IFRS 3.B67 Disclosure

member

IFRS 3.B64 Disclosure

member

IFRS 3.B65 Disclosure

axis

IFRS 3.B64 l Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 l Disclosure

Eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti
line items
kombinációban történő átvállalásától elkülönítve megjelenített ügyletek közzététele [line items]
Eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti
kombinációban történő átvállalásától elkülönítve megjelenített ügylet ismertetése

text

IFRS 3.B64 l (i) Disclosure, IFRS 3.B64 l Disclosure,
IFRS 3.B64 m Disclosure

Olyan ügylet elszámolásának ismertetése, amelyet eszközöknek üzleti kombináció
során történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő
átvállalásától elkülönítve jelenítettek meg

text

IFRS 3.B64 l (ii) Disclosure

Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet eszközöknek üzleti
kombináció során történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti kombináció során X duration
történő átvállalásától elkülönítve jelenítettek meg
Olyan ügylethez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet
eszközöknek üzleti kombinációban történő megszerzésétől és kötelezettségeknek
üzleti kombinációban történő átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

IFRS 3.B64 l (iii) Disclosure

X duration, debit

IFRS 3.B64 m Disclosure

Ráfordításként kimutatott akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyek
olyan ügylethez kapcsolódnak, amelyet eszközöknek üzleti kombinációban
történő megszerzésétől és kötelezettségeknek üzleti kombinációban történő
átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg

X duration, debit

IFRS 3.B64 m Disclosure

Ráfordításként meg nem jelenített kibocsátási költségek olyan ügyletnél,
amelyet eszközöknek üzleti kombináció során történő megszerzésétől, és
kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő átvállalásától elkülönítve
jelenítettek meg

X duration, debit

IFRS 3.B64 m Disclosure

Pénzügyi kimutatások azon sorainak ismertetése, amelyek olyan ügylet összegeihez
kapcsolódnak, amelyet eszközöknek üzleti kombináció során történő megszerzésétől és
kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő átvállalásától elkülönítve jelenítettek
meg

text

IFRS 3.B64 l (iii) Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatásnak az olyan ügyletre vonatkozó, akvizícióval kapcsolatos
költségek ráfordításként megjelenített összegeire használt sorainak a megnevezése,
amelyet eszközöknek üzleti kombináció során történő megszerzésétől és
kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő átvállalásától elkülönítve jelenítettek
meg

text

IFRS 3.B64 m Disclosure

Előzőleg fennálló kapcsolat rendezési összegének meghatározásához használt módszer
olyan ügyletnél, amelyet eszközöknek üzleti kombináció során történő megszerzésétől és
text
kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő átvállalásától elkülönítve jelenítettek
meg

IFRS 3.B64 l (iv) Disclosure

Annak ismertetése, hogy az eszközöknek üzleti kombináció során történő megszerzésétől
és kötelezettségeknek üzleti kombináció során történő átvállalásától elkülönítve
text
megjelenített ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként el nem számolt kibocsátási
költségek hogyan kerültek elszámolásra

IFRS 3.B64 m Disclosure

Megszerzett követelések közzététele [text block]

text block

IFRS 3.B64 h Disclosure

table

IFRS 3.B64 h Disclosure

axis

IFRS 3.B64 Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 Disclosure, IFRS 3.B67 Disclosure

member

IFRS 3.B64 Disclosure

member

IFRS 3.B65 Disclosure

axis

IFRS 3.B64 h Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 h Disclosure

Üzleti kombináció során megszerzett kölcsönök [member]

member

IFRS 3.B64 h Example

Üzleti kombinációban megszerzett közvetlen pénzügyi lízingek [member]

member

IFRS 3.B64 h Example

Megszerzett követelések közzététele [abstract]
Megszerzett követelések közzététele [table]
Üzleti kombinációk [axis]
Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Üzleti kombinációk [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]
Megszerzett követelések csoportjai [axis]
Megszerzett követelések csoportjai [member]

Megszerzett követelések közzététele [line items]

line items

Megszerzett követelések valós értéke

X instant, debit

IFRS 3.B64 h (i) Disclosure

Követelések bruttó szerződés szerinti összege a megszerzett követeléseknél

X instant, debit

IFRS 3.B64 h (ii) Disclosure

Megszerzett követelésekre várhatóan nem behajtható szerződéses cash flow-k legjobb
becslése az akvizíció időpontjában

X instant, debit

IFRS 3.B64 h (iii) Disclosure
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Üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IFRS 3.B64 j Disclosure

table

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

axis

IFRS 3.B64 Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 Disclosure, IFRS 3.B67 Disclosure

member

IFRS 3.B64 Disclosure

member

IFRS 3.B65 Disclosure

axis

IAS 37.86 Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

member[default]

IAS 37.88 Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Garanciák miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Átszervezés miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Jogi eljárások függő kötelezettsége [member]

member

IAS 37.88 Example

Hátrányos szerződések miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Függő kötelezettség leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségek miatt
[member]

member

IAS 37.88 Example

Közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek [member]

member

IAS 37.88 Example

Társult vállalkozások függő kötelezettségeiből való részesedés [member]

member

IAS 37.88 Example

Egyéb függő kötelezettségek [member]

member

IAS 37.88 Example

axis

IFRS 3.B64 j Disclosure

member[default]

IFRS 3.B64 j Disclosure

Üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek közzététele [abstract]
Üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek közzététele [table]
Üzleti kombinációk [axis]
Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Üzleti kombinációk [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]
Függő kötelezettségek csoportjai [axis]
Függő kötelezettségek [member]

Függő kötelezettségek tételei [axis]
Függő kötelezettségek tételei [member]
Üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek közzététele [line items]

line items

Kötelem jellegének ismertetése, üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek text

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B64 j (i) Disclosure,
IFRS 3.B67 c Disclosure

Kiáramlások várható ütemezésének ismertetése, üzleti kombinációban megjelenített
függő kötelezettségek

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

text

Kiáramlások összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalanságok jelzése, üzleti
text
kombinációban megjelenített függő kötelezettségek

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B64 j (i) Disclosure,
IFRS 3.B67 c Disclosure

Jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése, üzleti
kombinációban megjelenített függő kötelezettségek

text

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Várható megtérülés, üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek

X instant, debit

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Várható megtérülésre megjelenített eszköz, üzleti kombinációban megjelenített függő
kötelezettségek

X instant, debit

IFRS 3.B64 j Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Becsült pénzügyi hatás magyarázata, üzleti kombinációban megjelenített függő
kötelezettségek

text

IFRS 3.B64 j (i) Disclosure

Becsült pénzügyi hatás, üzleti kombinációban megjelenített függő kötelezettségek

X instant

IFRS 3.B64 j (i) Disclosure

Megtérülés lehetőségének magyarázata, függő kötelezettségek üzleti kombinációban

text

IFRS 3.B64 j (i) Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, amelyek miatt a kötelezettség nem értékelhető
megbízhatóan

text

IFRS 3.B64 j (ii) Disclosure

X instant, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Új kötelezettségek, üzleti kombináció során megjelenített függő
kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Common practice

Meglévő kötelezettségek növekedése, üzleti kombináció során megjelenített
függő kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

További kötelezettségek összesen, üzleti kombináció során megjelenített
függő kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Rendezett kötelezettségek, üzleti kombináció során megjelenített függő
kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Visszaírt nem rendezett kötelezettségek, üzleti kombináció során megjelenített
függő kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Idő múlásából származó módosítások miatti növekedés, üzleti kombináció során
megjelenített függő kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Diszkontráta változásából származó növekedés (csökkenés), üzleti kombináció
során megjelenített függő kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

Üzleti kombináció során megjelenített függő kötelezettségek növekedése
(csökkenése) összesen

X duration, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

X instant, credit

IFRS 3.B67 c Disclosure

text

IFRS 3.B66 Disclosure

text block

IAS 24 - Disclosures Disclosure

Anyavállalat neve

text

IAS 1.138 c Disclosure, IAS 24.13 Disclosure

Csoport legfőbb anyavállalatának neve

text

IAS 1.138 c Disclosure, IAS 24.13 Disclosure

Üzleti kombináció során megjelenített függő kötelezettségek változásainak egyeztetése
[abstract]
Üzleti kombináció során megjelenített függő kötelezettségek az időszak kezdetén
Üzleti kombináció során megjelenített függő kötelezettségek változásai [abstract]
További kötelezettségek, üzleti kombinációban megjelenített függő
kötelezettségek [abstract]

Üzleti kombináció során megjelenített függő kötelezettségek az időszak végén
Annak magyarázata, hogy mely közzétételeket nem lehetett elkészíteni, és hogy milyen okai vannak
annak, hogy azok nem készíthetők el, ha az üzleti kombináció kezdeti elszámolása nem végleges a
pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyásának idején

[818000] Megjegyzések – Kapcsolt fél
Kapcsolt felek közzététele [text block]
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Annak a legmagasabb szintű anyavállalatnak a neve, amely nyilvánosan elérhető pénzügyi
kimutatásokat készít

text

IAS 24.13 Disclosure

Anyavállalat és leányvállalatok közötti kapcsolatok magyarázata

text

IAS 24.13 Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja, rövid távú munkavállalói juttatások

X duration, debit

IAS 24.17 a Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja, munkaviszony megszűnése utáni juttatások

X duration, debit

IAS 24.17 b Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja, egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások

X duration, debit

IAS 24.17 c Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja, végkielégítések

X duration, debit

IAS 24.17 d Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja, részvényalapú kifizetés

X duration, debit

IAS 24.17 e Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja

X duration, debit

IAS 24.17 Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [text block]

text block

IAS 24.18 Disclosure

table

IAS 24.19 Disclosure

axis

IAS 24.19 Disclosure

member[default]

IAS 24.19 Disclosure

member

IAS 24.19 Disclosure

Anyavállalat [member]

member

IAS 24.19 a Disclosure

Gazdálkodó egységek, amelyek közös ellenőrzéssel vagy jelentős
befolyással rendelkeznek a gazdálkodó egység felett [member]

member

IAS 24.19 b Disclosure

Leányvállalatok [member]

member

IAS 24.19 c Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 a Disclosure

Társult vállalkozások [member]

member

IAS 24.19 d Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 d Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [abstract]
Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [table]
Kapcsolt felek kategóriái [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a kapcsolt felekre vonatkozóan [member]
Kapcsolt felek [member]

Közös vállalkozások, amelyekben a gazdálkodó egység tulajdonos [member] member

IAS 24.19 e Disclosure

Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői
[member]

member

IAS 24.19 f Disclosure

Egyéb kapcsolt felek [member]

member

IAS 24.19 g Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [line items]

line items

Kapcsolt féllel folytatott ügyletek ismertetése

text

IAS 24.18 Disclosure

Kapcsolt felek közötti viszony jellegének ismertetése

text

IAS 24.18 Disclosure

Termékek vásárlása, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, debit

IAS 24.21 a Example

Áruk értékesítéséből származó árbevétel, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, credit

IAS 24.21 a Example

Ingatlan és egyéb eszközök vásárlása, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, debit

IAS 24.21 b Example

Ingatlanok és más eszközök értékesítései, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, credit

IAS 24.21 b Example

Kapott szolgáltatások, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, debit

IAS 24.21 c Example

Szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration, credit

IAS 24.21 c Example

Lízingek lízingbeadóként, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 d Example

Lízingek lízingbevevőként, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 d Example

Kutatás és fejlesztés átadásai a gazdálkodó egységtől, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration

IAS 24.21 e Example

Kutatás és fejlesztés átadásai a gazdálkodó egységnek, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration

IAS 24.21 e Example

Licencmegállapodások alapján történő átadások a gazdálkodó egységtől, kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 f Example

Licencmegállapodások alapján történő átadások a gazdálkodó egységnek, kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 f Example

Finanszírozási megállapodások alapján történő átadások a gazdálkodó egységtől,
kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 g Example

Finanszírozási megállapodások alapján történő átadások a gazdálkodó egységnek,
kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 g Example

Gazdálkodó egység által nyújtott garanciák és fedezet, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration

IAS 24.21 h Example

Gazdálkodó egységnek nyújtott garanciák és fedezet, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration

IAS 24.21 h Example

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek [abstract]

Gazdálkodó egység által vállalt elkötelezettségek, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration

IAS 24.21 i Example

Gazdálkodó egység nevében vállalt elkötelezettségek, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration

IAS 24.21 i Example

Kötelezettségeknek a gazdálkodó egység általi, kapcsolt fél nevében történő
rendezése, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 j Example

Kötelezettségeknek kapcsolt fél általi, a gazdálkodó egység nevében történő
rendezése, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.21 j Example

Olyan meghatározott juttatási programban való részvétel, amely megosztja a
kockázatokat a csoporton belüli gazdálkodó egységek között, kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

X duration

IAS 24.22 Example

Fizetendő összegek, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X instant, credit

IAS 24.18 b Disclosure, IAS 24.20 Disclosure

Követelések, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

X instant, debit

IAS 24.18 b Disclosure, IAS 24.20 Disclosure

Gazdálkodó egység által vállalt fennálló elkötelezettségek, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X instant, credit

IAS 24.18 b Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek nyitott egyenlegei [abstract]
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Gazdálkodó egység nevében vállalt fennálló elkötelezettségek, kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

X instant, credit

IAS 24.18 b Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügylet nyitott egyenlegei feltételeinek magyarázata

text

IAS 24.18 b (i) Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekkel kapcsolatos nyitott egyenlegekre nyújtott vagy
kapott garanciák részleteinek magyarázata

text

IAS 24.18 b (ii) Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügylet nyitott egyenlegeivel kapcsolatos kétes kintlévőségek
miatt képzett céltartalékok

X instant, credit

IAS 24.18 c Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekkel kapcsolatban a behajthatatlan és kétes
kinnlevőségekre a tárgyidőszakban elszámolt ráfordítás

X duration, debit

IAS 24.18 d Disclosure

text block

IAS 24.18A Disclosure

table

IAS 24.18A Disclosure

axis

IAS 24.18A Disclosure

member[default]

IAS 24.18A Disclosure

Gazdálkodó egységnél elkülönült kezelő szervezet által biztosított kulcspozícióban lévő vezetői
szolgáltatások miatt felmerült összegek közzététele [text block]
Gazdálkodó egységnél elkülönült kezelő szervezet által biztosított kulcspozícióban lévő vezetői
szolgáltatások miatt felmerült összegek közzététele [abstract]
Gazdálkodó egységnél elkülönült kezelő szervezet által biztosított kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások miatt felmerült összegek közzététele [table]
Elkülönült kezelő szervezetek [axis]
Elkülönült kezelő szervezetek [member]
Gazdálkodó egységnél elkülönült kezelő szervezet által biztosított kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások miatt felmerült összegek közzététele [line items]
Gazdálkodó egységnél elkülönült kezelő szervezet által biztosított kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások miatt felmerült összeg

line items
X duration, debit

IAS 24.18A Disclosure

Annak közzététele, hogy a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek olyan feltételekkel történtek, amelyek
egyenértékűek a szokásos piaci ügyletekben érvényben lévő feltételekkel

text

IAS 24.23 Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység alkalmazza-e az IAS 24.25 szerinti mentességet

text

IAS 24.26 Disclosure

Kormányzat neve és a kormányzattal való viszony jellege

text

IAS 24.26 a Disclosure

Jelentős ügyletek jellegének és összegének magyarázata

text

IAS 24.26 b (i) Disclosure

Együttesen jelentős egyéb ügyletek ismertetése

text

IAS 24.26 b (ii) Disclosure

text block

IFRS 1 - Presentation and disclosure Disclosure

[819100] Megjegyzések – Első alkalmazás
Első alkalmazás közzététele [text block]

Főbb módosítások jellegének ismertetése, amelyek a korábbi számviteli szabályozással kapcsolatban
text
prezentált összehasonlító információkat vagy múltbeli összegzéseket az IFRS-eknek megfelelővé
tennék

IFRS 1.22 b Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele [text block]

text block

IFRS 1.24 Disclosure

table

IFRS 1.24 Disclosure

axis

IFRS 1.24 Disclosure

member[default]

IFRS 1.24 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás (GAAP) [member]

member

IFRS 1.24 Disclosure, IFRS 1.29 Disclosure,
IFRS 1.30 Common practice

IFRS-ekre való áttérés hatása [member]

member

IFRS 1.24 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele [abstract]
Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele
[table]
Korábbi számviteli szabályozásról az IFRS-ekre történő áttérés pénzügyi hatása [axis]
IFRS-ek [member]

Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele [line
items]

line items

Saját tőke

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett pénzügyi helyzetre

text

IFRS 1.23 Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett pénzügyi teljesítményre

text

IFRS 1.23 Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett cash flow-kra

text

IFRS 1.23 Disclosure, IFRS 1.25 Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a gazdálkodó egység abbahagyta az IFRS-ek alkalmazását

text

IFRS 1.23A a Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a gazdálkodó egység visszatér az IFRS-ek alkalmazására

text

IFRS 1.23A b Disclosure

Nyereség (veszteség)

Azon okok magyarázata, hogy miért választotta a gazdálkodó egység az IFRS-ek olyan alkalmazását,
text
mintha soha nem hagyta volna abba az IFRS-ek alkalmazását

IFRS 1.23B Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a korábbi időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások nem
kerültek prezentálásra

text

IFRS 1.28 Disclosure

Első alkalmazó évközi pénzügyi kimutatás közzétételeire való kereszthivatkozás magyarázata

text

IFRS 1.33 Disclosure

Újra megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek közzététele [text block]

text block

IFRS 1.29 Disclosure

table

IFRS 1.29 Disclosure

axis

IFRS 1.29 Disclosure

member[default]

IFRS 1.29 Disclosure

Újra megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek közzététele [abstract]
Újra megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek közzététele [table]
Újra megjelölés [axis]
Újra megjelölt [member]
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Korábbi számviteli szabályozás (GAAP) [member]

member

IFRS 1.24 Disclosure, IFRS 1.29 Disclosure,
IFRS 1.30 Common practice

Újra megjelölt összeg [member]

member

IFRS 1.29 Common practice

Újra megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek közzététele [line items]

line items

Értékesíthetőként újra megjelölt pénzügyi eszköz

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 1.29 Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken újra megjelölt pénzügyi eszköz

X instant, debit

IFRS 1.29 Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken újra megjelölt pénzügyi kötelezettség

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 1.29 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 1.29A Disclosure

Újra megjelölt pénzügyi kötelezettségek ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 1.29 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 1.29A Disclosure

Újra megjelölt pénzügyi eszközök ismertetése

text

IFRS 1.29 Disclosure

text block

IFRS 1.30 Disclosure

table

IFRS 1.30 Disclosure

axis

IFRS 1.30 Disclosure

member[default]

IFRS 1.30 a Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás (GAAP) [member]

member

IFRS 1.24 Disclosure, IFRS 1.29 Disclosure,
IFRS 1.30 Common practice

Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített
helyesbítése [member]

member

IFRS 1.30 b Disclosure

Tételek vélelmezett bekerülési értékként alkalmazott valós értékeinek közzététele [text block]
Tételek vélelmezett bekerülési értékként alkalmazott valós értékeinek közzététele [abstract]
Tételek vélelmezett bekerülési értékként alkalmazott valós értékeinek közzététele [table]
Valós érték vélelmezett bekerülési értékként [axis]
Valós értékek összesített összege [member]

Tételek vélelmezett bekerülési értékként alkalmazott valós értékeinek közzététele [line items]
Immateriális eszköz valós értékének vélelmezett bekerülési értékként való alkalmazása

line items
X instant, debit

IFRS 1.30 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések valós értékének vélelmezett bekerülési értékként való X
instant, debit
alkalmazása

IFRS 1.30 Disclosure

Befektetési célú ingatlan valós értékének használata vélelmezett bekerülési értékként

X instant, debit

IFRS 1.30 Disclosure

Olyan befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél a vélelmezett bekerülési
érték a korábbi számviteli szabályozás szerinti könyv szerinti érték

X instant, debit

IFRS 1.31 a Disclosure

Olyan befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél a vélelmezett bekerülési
érték a valós érték

X instant, debit

IFRS 1.31 b Disclosure

Befektetések korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékeinek összesített
helyesbítése

X instant, debit

IFRS 1.31 c Disclosure

Tény ismertetése, ha a gazdálkodó egység él az IFRS 1. D8A(b) pontjában biztosított mentességgel
és annak ismertetése, hogy milyen alapon osztották fel a korábbi számviteli szabályozás (GAAP)
szerint meghatározott könyv szerinti értékeket

text

IFRS 1.31A Disclosure

Tény ismertetése, ha a gazdálkodó egység él az IFRS 1. D8B pontjában biztosított mentességgel és
annak ismertetése, hogy milyen alapon határozták meg a korábbi számviteli szabályozás (GAAP)
szerinti könyv szerinti értékeket

text

IFRS 1.31B Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egységnek hogyan és miért volt, és hogyan és miért nincs
már olyan funkcionális pénzneme, amelyre vonatkozóan megbízható általános árindex nem érhető el
és stabil külföldi pénznemre való átválthatóság nem áll fenn

text

IFRS 1.31C Disclosure

Annak kijelentése, hogy az IFRS 7-nek és IFRS 9-nek nem felel meg az összehasonlító információ

text

Effective 2018-01-01 IFRS 1.E2 b Disclosure

IFRS 7-nek és IFRS 9-nek nem megfelelő összehasonlító információ készítésére használt alap
ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 1.E2 b Disclosure

text block

IAS 16 - Disclosure Disclosure

text block

IAS 16.73 Disclosure

table

IAS 16.73 Disclosure

axis

IAS 16.73 Disclosure

member[default]

IAS 16.73 Disclosure, IAS 17.31 a Disclosure,
IAS 36.127 Example

[822100] Megjegyzések - Ingatlanok, gépek és berendezések
Ingatlanok, gépek és berendezések közzététele [text block]
Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [text block]
Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [abstract]
Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [table]
Ingatlanok, gépek és berendezések csoportjai [axis]
Ingatlanok, gépek és berendezések [member]
Földterület és épületek [member]

member

IAS 16.37 b Example

Földterület [member]

member

IAS 16.37 a Example

Épületek [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Gépek [member]

member

IAS 16.37 c Example

Járművek [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Hajók [member]

member

IAS 16.37 d Example

Repülőgép [member]

member

IAS 16.37 e Example

Pénzügyi lízing keretében birtokolt repülőgép [member]

member

IAS 16.37 e Common practice

Saját tulajdonban lévő repülőgép [member]

member

IAS 16.37 e Common practice

member

IAS 16.37 f Example

Szerelvények és felszerelések [member]

member

IAS 16.37 g Example

Irodai berendezések [member]

member

IAS 16.37 h Example

Számítógépes berendezések [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Kommunikációs és hálózati berendezések [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Hálózati infrastruktúra [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Termő ültetvények [member]

member

Effective 2016-01-01 IAS 16.37 i Example

Gépjárművek [member]
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Feltárási és felmérési tárgyi eszközök [member]

member

IFRS 6.25 Disclosure

Bányászati eszközök [member]

member

IAS 16.37 Common practice

member

IAS 16.37 Common practice

Olaj és gázeszközök [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Lízingtárgyon végzett beruházások [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések operatív lízing keretében [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Befejezetlen beruházás [member]

member

IAS 16.37 Common practice

Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések [member]

member

IAS 16.37 Common practice

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

Bányászathoz kapcsolódó ingatlan [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [line items]

line items

Értékelési alapok, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.73 a Disclosure

Értékcsökkentés módszere, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.73 b Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.73 c Disclosure

Átértékelés tényleges időpontjai, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.77 a Disclosure

Független értékbecslő bevonásának magyarázata átértékelésnél, ingatlanok, gépek és
berendezések

text

IAS 16.77 b Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 a Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e (iii) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), ingatlanok,
gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e (viii) Disclosure

Értékcsökkenés, ingatlanok, gépek és berendezések

(X) duration

IAS 16.73 e (vii) Disclosure, IAS 16.75 a Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, ingatlanok, gépek és
berendezések

(X) duration

IAS 16.73 e (v) Disclosure, IAS 1.98 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, ingatlanok,
gépek és berendezések

X duration

IAS 16.73 e (vi) Disclosure, IAS 1.98 a Disclosure

Átértékelési növekedés (csökkenés), ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e (iv) Disclosure, IAS 16.77 f Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség, ingatlanok,
gépek és berendezések

(X) duration

IAS 16.73 e (iv) Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések változásainak egyeztetése [abstract]
Ingatlanok, gépek és berendezések az időszak kezdetén
Ingatlanok, gépek és berendezések változásai [abstract]

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben elszámolt visszaírása, X
duration
ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16.73 e (iv) Disclosure

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés),
ingatlanok, gépek és berendezések [abstract]
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Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), ingatlanok, gépek és
berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e Common practice

Befektetési célú ingatlan(ba)ból való átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés), ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e Common practice

Befejezetlen beruházásból való átvezetésből származó növekedés
(csökkenés), ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), ingatlan, gépek és
berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e (ix) Disclosure

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés)
összesen, ingatlanok, gépek és berendezések

X duration, debit

IAS 16.73 e Common practice

Elidegenítések, ingatlanok, gépek és berendezések

(X) duration, credit

IAS 16.73 e (ii) Disclosure

Használatból való kivonások, ingatlanok, gépek és berendezések

(X) duration, credit

IAS 16.73 e Common practice

Elidegenítések és selejtezések, ingatlanok, gépek és berendezések
összesen

(X) duration, credit

IAS 16.73 e Common practice

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, ingatlanok, gépek és
berendezések

(X) duration, credit

IAS 16.73 e (ii) Disclosure

Leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó csökkenés, ingatlanok,
gépek és berendezések

(X) duration, credit

IAS 16.73 e Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IAS 16.73 e Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 a Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, létrehozásuk során elszámolt kiadások

X instant, debit

IAS 16.74 b Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, átmenetileg használaton kívüli

X instant, debit

IAS 16.79 a Example

Ingatlanok, gépek és berendezések, teljesen leírt, de még használatban lévő
eszközök bruttó könyv szerinti értéke

X instant, debit

IAS 16.79 b Example

Aktív használatból kivont olyan ingatlanok, gépek és berendezések, eszközök,
amelyeket nem minősítettek értékesítésre tartottnak

X instant, debit

IAS 16.79 c Example

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelt eszközök

X instant, debit

IAS 16.77 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelt eszközök, bekerülési értéken

X instant, debit

IAS 16.77 e Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelési többlet

X instant, credit

IAS 16.77 f Disclosure

Átértékelési többlet részvényesek közötti felosztására vonatkozó korlátozások
ismertetése, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.77 f Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, jogcím korlátozások

X instant, debit

IAS 16.74 a Disclosure

Jogcímkorlátozások létezésének ismertetése, ingatlanok, gépek és berendezések

text

IAS 16.74 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, biztosítékként elzálogosítva

X instant, debit

IAS 16.74 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

X instant, credit

IAS 16.74 c Disclosure

Értékvesztetté vált, elvesztett vagy felhagyott ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó,
harmadik féltől kapott kompenzációk

X duration, credit

IAS 16.74 d Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések könyv szerinti értéktől lényegesen eltérő valós értéke

X instant, debit

IAS 16.79 d Example

Módosítatlan összehasonlító információ azonosítása

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Annak kijelentése, hogy a nem módosított összehasonlító információkat eltérő alapon készítették

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ készítésére vonatkozó alap magyarázata

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

text block

IFRS 6 - Disclosure Disclosure

Feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IFRS 6.24 a Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó eszközök

X instant, debit

IFRS 6.24 b Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 6.24 b Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó bevétel

X duration, credit

IFRS 6.24 b Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó ráfordítás

X duration, debit

IFRS 6.24 b Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt) cash flow-k, működési
tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IFRS 6.24 b Disclosure

Ásványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt) cash flow-k, befektetési
tevékenységekként besorolva

X duration, debit

IFRS 6.24 b Disclosure

text block

IFRS 7 - Scope Disclosure

text block

IFRS 7.31 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure, IFRS 7.7 Disclosure

table

IFRS 7.31 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure, IFRS 7.7 Disclosure

Elidegenítések és selejtezések,ingatlanok, gépek és berendezések [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések az időszak végén
További információk [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelés [abstract]

[822200] Megjegyzések - Ásványkincsek feltárása és felmérése
Feltárási és felmérési eszközök közzététele [text block]

[822390] Megjegyzések - Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]
Részletes információk közzététele a pénzügyi instrumentumokról [text block]
Részletes információk közzététele a pénzügyi instrumentumokról [abstract]
Részletes információk közzététele a pénzügyi instrumentumokról [table]
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axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Pénzügyi garanciaszerződések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Szerződéses eszközök [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Lízingkövetelések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]

Részletes információk közzététele a pénzügyi instrumentumokról [line items]
Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti különbség eredményben
való elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

line items
text block

IFRS 7.28 a Disclosure

X instant

IFRS 7.28 b Disclosure

X duration

IFRS 7.IG14 Example

Eredményben elszámolt összegekből származó növekedés (csökkenés), a
kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben X duration
még elszámolandó összesített különbség

IFRS 7.IG14 Example

Egyéb növekedések, a kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár
közötti, az eredményben még elszámolandó összesített különbség

X duration

IFRS 7.IG14 Example

Egyéb csökkenések, a kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár
közötti, az eredményben még elszámolandó összesített különbség

(X) duration

IFRS 7.IG14 Example

Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti összesített
különbségnek az eredményben még elszámolandó növekedése (csökkenése)
összesen

X duration

IFRS 7.28 b Example

X instant

IFRS 7.28 b Disclosure

Azon következtetés ismertetése, hogy a tranzakciós ár miért nem volt a valós érték
legjobb bizonyítéka

text

IFRS 7.28 c Disclosure

Maximum hitelkockázati kitettség

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K a Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.36 a Disclosure

Birtokolt biztosítékok és az egyéb hitelképesség-növelési lehetőségek, valamint ezeknek
a maximális kitettséget legjobban tükröző összegre vonatkozó pénzügyi hatásainak
ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.36 b Disclosure

Birtokolt biztosítékok és egyéb hitelképesség-növelési lehetőségek ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K b Disclosure

Információk a birtokolt biztosítékokról és a hitelvesztett pénzügyi eszközök egyéb
hitelminőség javítási lehetőségeiről [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K c Disclosure

Maximum hitelkockázati kitettség, pénzügyi instrumentumok, amelyekre az IFRS 9
értékvesztési követelményeit nem alkalmazzák

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.36 a Disclosure

Birtokolt biztosítékok és egyéb hitelképesség-növelési lehetőségek, valamint
ezeknek a maximális kitettséget legjobban tükröző összegre vonatkozó pénzügyi
hatásainak ismertetése, pénzügyi instrumentumok amelyeknél az IFRS 9 értékvesztési
követelményei nincsenek alkalmazva

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.36 b Disclosure

text block

IFRS 7.7 Disclosure

table

IFRS 7.7 Disclosure

axis

IFRS 7.6 Disclosure

member[default]

IFRS 7.6 Disclosure

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Kezdeti megjelenítéskor használt valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben
még elszámolandó összesített különbség egyeztetése [abstract]
Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben
még elszámolandó összesített különbség az időszak kezdetén
Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben
még elszámolandó összesített különbségben bekövetkezett változás [abstract]
Új ügyletekből származó növekedés (csökkenés), a kezdeti megjelenítéskori
valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben még elszámolandó
összesített különbség

Kezdeti megjelenítéskori valós érték és a tranzakciós ár közötti, az eredményben
még elszámolandó összesített különbség az időszak végén

Pénzügyi eszközök közzététele [text block]
Pénzügyi eszközök közzététele [abstract]
Pénzügyi eszközök közzététele [table]
Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]
Pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken, csoport [member]
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Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Kereskedési célú értékpapírok [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Származékos termékek [member]

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, csoport [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Opciós szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Futures szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Swap szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Forward szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

member

IFRS 7.IG40B Example

member

IFRS 7.B2 b Disclosure

axis

IFRS 7.8 Disclosure

member[default]

IFRS 7.8 Disclosure

member

IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később megjelölve [member]

member

IFRS 7.8 a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként
besorolt pénzügyi eszközök, kategória [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Tőkebefektetések [member]
IFRS 7 hatókörén kívül eső pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök kategóriái [axis]
Pénzügyi eszközök, kategória [member]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kategória
[member]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kötelezően
member
valós értéken értékelve, kategória [member]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 a Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök, kategória [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 d Disclosure

Lejáratig tartandó befektetések, kategória [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 b Disclosure

Kölcsönök és követelések, kategória [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 c Disclosure

Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken, kategória [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékű pénzügyi eszközök, kategória
member
[member]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kategória [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Pénzügyi eszközök közzététele [line items]

line items

Pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Pénzügyi eszközök, valós értéken

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure

Névleges érték

X instant

IAS 1.112 c Common practice

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Disclosure

Eredményben megjelenített további értékvesztés, pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési számlája

X duration

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Felhasználás, pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési
számlája

(X) duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Visszaírás, pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

(X) duration

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), pénzügyi
eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Idő múlásából származó módosítások miatti növekedés (csökkenés), pénzügyi
eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), pénzügyi eszközök
hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Common practice

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségének értékvesztési számláján
bekövetkezett növekedés (csökkenés) összesen

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Disclosure

X instant, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.16 Disclosure

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 e Disclosure

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlájában bekövetkezett
változások egyeztetése [abstract]
Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak
kezdetén
Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számláinak változásai
[abstract]

Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak
végén
Pénzügyi eszközök értékvesztés miatti vesztesége

Információk a nem késedelmes és nem értékvesztett pénzügyi eszközök hitelminőségéről
text block
[text block]
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Hitelezési kitettségek elemzése külső hitelminősítési rendszert alkalmazva [text block] text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG23 a Example

Alkalmazott hitelminősítő ügynökségek ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 b Example

Minősített hitelezési kitettségek

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 c Example

Nem minősített hitelezési kitettségek

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 c Example

Külső és belső minősítések közötti kapcsolat ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 d Example,
Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 c Example

Hitelezési kitettségek elemzése belső hitelminősítési rendszert alkalmazva [text block] text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG23 a Example

Belső hitelminősítési folyamat ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 a Example

Külső és belső minősítések közötti kapcsolat ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 d Example,
Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 c Example

Szerződéses fél jellegének ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG23 b Example

Másik fél nemteljesítési rátáira vonatkozó múltbeli információk ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG23 c Example

Hitelminőség meghatározására használt egyéb információk ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG23 d Example

Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök, X
instant, debit
amelyek már nincsenek ilyenként megjelölve, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása
Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, az IFRS 9
követelményei miatt átsorolt pénzügyi eszközök, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, önként átsorolt X
instant, debit
pénzügyi eszközök, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

Külső hitelminősítések közzététele [text block]

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 Example

table

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

axis

IFRS 7.6 Disclosure

member[default]

IFRS 7.6 Disclosure

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Külső hitelminősítések közzététele [abstract]
Külső hitelminősítések közzététele [table]
Külső hitelminősítések [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a külső hitelminősítésekre vonatkozóan
[member]
Külső hitelminősítések [member]
Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]
Pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken, csoport [member]

Vevő követelések [member]

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, csoport [member]

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Kereskedési célú értékpapírok [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Származékos termékek [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Opciós szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Futures szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Swap szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Forward szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

member

IFRS 7.IG40B Example

member

IFRS 7.B2 b Disclosure

Tőkebefektetések [member]
IFRS 7 hatókörén kívül eső pénzügyi eszközök, csoport [member]
Külső hitelminősítések közzététele [line items]

line items

Hitelezési kitettség
Belső hitelminősítések közzététele [text block]

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example,
Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 Example

table

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

axis

IFRS 7.6 Disclosure

member[default]

IFRS 7.6 Disclosure

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Belső hitelminősítések közzététele [abstract]
Belső hitelminősítések közzététele [table]
Belső hitelminősítések [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a belső hitelminősítésekre vonatkozóan
[member]
Belső hitelminősítések [member]
Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]
Pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken, csoport [member]
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Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Kereskedési célú értékpapírok [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Származékos termékek [member]

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, csoport [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Opciós szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Futures szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Swap szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Forward szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

member

IFRS 7.IG40B Example

member

IFRS 7.B2 b Disclosure

Tőkebefektetések [member]
IFRS 7 hatókörén kívül eső pénzügyi eszközök, csoport [member]
Belső hitelminősítések közzététele [line items]

line items
X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example,
Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

text block

IFRS 7.7 Disclosure

table

IFRS 7.7 Disclosure

axis

IFRS 7.6 Disclosure

member[default]

IFRS 7.6 Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken, csoport [member]

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek valós értéken, csoport [member]

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

IFRS 7 hatókörén kívül eső pénzügyi kötelezettségek, csoport [member]

member

IFRS 7.B2 b Disclosure

axis

IFRS 7.8 Disclosure

member[default]

IFRS 7.8 Disclosure

Hitelezési kitettség
Pénzügyi kötelezettségek közzététele [text block]
Pénzügyi kötelezettségek közzététele [abstract]
Pénzügyi kötelezettségek közzététele [table]
Pénzügyi kötelezettségek csoportjai [axis]
Pénzügyi kötelezettségek, csoport [member]

Pénzügyi kötelezettségek kategóriái [axis]
Pénzügyi kötelezettségek, kategória [member]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kategória
member
[member]

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve [member]

member

IFRS 7.8 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek,
amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartott fogalomnak [member]

member

IFRS 7.8 e Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken, kategória [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.8 f Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 g Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek közzététele [line items]

line items

Pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek, valós értéken

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi
kötelezettségek, amelyek már nincsenek ilyenként megjelölve, az IFRS 9 kezdeti
alkalmazása

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, önként átsorolt X
instant, credit
pénzügyi kötelezettségek, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42I c Disclosure

Korábban eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, az IFRS
9 követelményei miatt átsorolt pénzügyi kötelezettségek, az IFRS 9 kezdeti
alkalmazása

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt kölcsönök vagy követelések [abstract]
Kölcsönök vagy követelések maximum hitelkockázati kitettsége

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 a Disclosure

Összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitel származékos termékek
vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 b Disclosure

Kölcsönök vagy követelések valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak
tulajdonítható növekedése (csökkenése)

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 c Disclosure

Kölcsön vagy követelés valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi
eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 c Disclosure

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitel származékos termékek vagy hasonló
instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)

X duration

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 d Disclosure

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitel származékos termékek vagy hasonló
instrumentumok valós értékének halmozott növekedése (csökkenése)

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.9 d Disclosure

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 a Disclosure

Összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó hitel származékos termékek vagy hasonló instrumentumok csökkentik a X instant
maximális hitelkockázati kitettséget

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök maximum
hitelkockázati kitettsége
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Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében
bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely változás a pénzügyi eszközök hitelkockázata
változásainak tulajdonítható

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében
bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés), a pénzügyi eszközök hitelkockázata
változásainak tulajdonítható érték

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó
hitel származékos termékek vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett
növekedés (csökkenés)

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 d Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó
hitel származékos termékek vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett
halmozott növekedés (csökkenés)

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.9 d Disclosure

Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak
tulajdonítható növekedése (csökkenése)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10A a Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.10 a Disclosure

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a
kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10A a Disclosure,
IFRS 7.10 a Disclosure

Pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke és azon összeg közötti eltérés, amelyet a szerződés
alapján kellene fizetni a kötelem jogosultjának a futamidő lejártakor

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10A b Disclosure,
IFRS 7.10 b Disclosure

Halmozott nyereség (veszteség) átvezetései a saját tőkén belül, amikor a kötelezettség
hitelkockázatának változása az egyéb átfogó jövedelemben van kimutatva

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek [abstract]

Saját tőkén belül történő halmozott nyereség (veszteség) átvezetései okainak ismertetése, amikor
text
a kötelezettség hitelkockázatának változásai az egyéb átfogó jövedelemben vannak kimutatva

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10 c Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.10 d Disclosure

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek hitelkockázati változásainak tulajdonítható valós
értékben bekövetkezett változások összegének meghatározására használt módszerek ismertetése

text

IFRS 7.11 a Disclosure

Annak az oknak és a releváns tényezőknek az ismertetése, hogy a pénzügyi eszközök és a pénzügyi
kötelezettségek valós értékének a hitelkockázat változásainak tulajdonítható változásainak összege
miért nincs hűen bemutatva

text

IFRS 7.11 b Disclosure

Annak meghatározására alkalmazott módszer vagy módszerek ismertetése, hogy a kötelezettség
hitelkockázata változásai hatásainak az egyéb átfogó jövedelemben való bemutatása hozna-e létre
számviteli meg nem felelést az eredményben vagy növelné-e azt

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11 c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A a Disclosure

Bemutatási alternatíva használatára vonatkozó ok ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékén értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések valós értékének közzététele [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékén értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések valós értékének közzététele [abstract]
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékén értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések valós értékének közzététele [table]
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések [axis]
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések [member]
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értékén értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések valós értékének közzététele [line items]
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő befektetések

line items
X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.8 h Disclosure

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A d Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, a beszámolási időszak alatt X
duration, credit
kivezetett tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekhez kapcsolódóan megjelenített osztalék

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A d Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések halmozott nyereségének vagy veszteségének a saját tőkén belüli átvezetéseinek
magyarázata

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11A e Disclosure

Azon ok ismertetése, amely miatt az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket elidegenítik

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11B a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések valós értéke a kivezetés időpontjában

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11B b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott növekedés (csökkenés)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.11B c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök közül való átsorolás

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.12A a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökhöz való átsorolás

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök közül való átsorolás

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.12A a Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök közé való átsorolás

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Lejáratig tartandó befektetések közül való átsorolás

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Lejáratig tartandó befektetések közé való átsorolás

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Kölcsönök és követelések közül való átsorolás

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Kölcsönök és követelések közé való átsorolás

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12 Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök,
könyv szerinti érték

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, a beszámolási időszak
végén birtokolt tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekhez kapcsolódóan megjelenített osztalék
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Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök, valós X
instant, debit
értéken

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A b Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök, könyv szerinti érték

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A b Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök, valós értéken

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből történő átsorolásra vonatkozó,
ritka helyzetet igazoló tények és körülmények magyarázata

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön
keletkező, az eredményben megjelenített valós érték nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A d Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön keletkező olyan valós érték
nyereségek (veszteségek), amelyek az egyéb átfogó jövedelemben meg lettek jelenítve

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A d Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön
keletkező, az eredményben meg nem jelenített valós érték nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön keletkező olyan valós érték
nyereségek (veszteségek), amelyek az egyéb átfogó jövedelemben nem lettek megjelenítve

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökből
származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökből származó, az eredményben
megjelenített nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökből
származó, az eredményben megjelenített bevétel

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökből származó, az eredményben
megjelenített jövedelem

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön
lévő, eredményben megjelenített ráfordítások

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközökön lévő, eredményben megjelenített
ráfordítások

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök
effektív kamatlába

X.XX instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A f Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök
becsült cash flow-i

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A f Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök effektív kamatlába

X.XX instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A f Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből átsorolt pénzügyi eszközök becsült cash flow-i

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.12A f Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolásának közzététele [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolásának közzététele [abstract]
Pénzügyi eszközök átsorolásának közzététele [table]
Pénzügyi eszközök átsorolásának eseményei [axis]
Pénzügyi eszközök átsorolásának eseményei [member]
Pénzügyi eszközök átsorolásának közzététele [line items]

line items

Pénzügyi eszközök üzleti modell változása miatti átsorolásának időpontja

yyyy-mm-dd

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B a Disclosure

Pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó üzleti modellben bekövetkező változás
magyarázata

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B b Disclosure

Pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó üzleti modell változásnak a pénzügyi
kimutatásokra gyakorolt hatásának az ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B b Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
kategóriából az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Pénzügyi eszközök átsorolása az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
kategóriából az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12B c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken vagy
az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába átsorolt eszközökre az
átsorolás időpontjában meghatározott effektív kamatláb

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12C a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken értékelt
vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába átsorolt eszközökre
megjelenített kamatbevételek

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12C b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken vagy az
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök
valós értéke

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12D a Disclosure

Olyan valós érték nyereség (veszteség), amely az eredményben lett volna megjelenítve, ha a
pénzügyi eszközöket nem sorolták volna át

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12D b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési
értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12D a Disclosure

Olyan valós érték nyereség (veszteség), amelyet az egyéb átfogó jövedelemben jelenítettek volna
meg, ha a pénzügyi eszközöket nem sorolták volna át

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.12D b Disclosure

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele [text block]

text block

IFRS 7 - Offsetting financial assets and financial
liabilities Disclosure

text block

IFRS 7.13C Disclosure

table

IFRS 7.13C Disclosure

Pénzügyi eszközök beszámításának közzététele [text block]
Pénzügyi eszközök beszámításának közzététele [abstract]
Pénzügyi eszközök beszámításának közzététele [table]
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Pénzügyi eszközök típusai [axis]
Pénzügyi eszközök, típus [member]
Szerződéses partnerek [axis]
Szerződéses partnerek [member]
Önállóan nem jelentős másik felek [member]
Pénzügyi eszközök beszámításának közzététele [line items]

axis

IFRS 7.B51 Disclosure, IFRS 7.B52 Disclosure

member[default]

IFRS 7.B51 Disclosure, IFRS 7.B52 Disclosure

axis

IFRS 7.B52 Disclosure

member[default]

IFRS 7.B52 Disclosure

member

IFRS 7.B52 Disclosure

line items

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi eszközök [abstract]
Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi eszközök a pénzügyi helyzet
kimutatásban [abstract]
Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező bruttó pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.13C a Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező pénzügyi eszközökkel szemben beszámított (X) instant, credit
bruttó pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7.13C b Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi eszközök a pénzügyi helyzet X instant, debit
kimutatásban

IFRS 7.13C c Disclosure

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező összegek, amelyek pénzügyi eszközökkel szemben nem kerültek
beszámításra [abstract]
Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi instrumentumok, amelyek pénzügyi eszközökkel
szemben nem kerültek beszámításra

(X) instant, credit

IFRS 7.IG40D Example

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező kapott készpénz fedezet, amely pénzügyi kötelezettségekkel
szemben nem került beszámításra

(X) instant, credit

IFRS 7.IG40D Example

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező összegek összesen, amelyek pénzügyi eszközökkel szemben (X) instant, credit
nem kerültek beszámításra
Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi eszközök

IFRS 7.13C d Disclosure

X instant, debit

IFRS 7.13C e Disclosure

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó beszámítási jogok ismertetése

text

IFRS 7.13E Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető beszámítási keretmegállapodások vagy hasonló megállapodások
tárgyát képező pénzügyi eszközökre vonatkozó értékelési különbségek ismertetése

text

IFRS 7.B42 Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető beszámítási keretmegállapodások vagy hasonló megállapodások
tárgyát képező pénzügyi eszközöknek a pénzügyi helyzet kimutatás egyes soraival történő
egyeztetésének közzététele [text block]

text block

IFRS 7.B46 Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele [text block]

text block

IFRS 7.13C Disclosure

table

IFRS 7.13C Disclosure

axis

IFRS 7.B51 Disclosure, IFRS 7.B52 Disclosure

member[default]

IFRS 7.B51 Disclosure, IFRS 7.B52 Disclosure

axis

IFRS 7.B52 Disclosure

member[default]

IFRS 7.B52 Disclosure

member

IFRS 7.B52 Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele [abstract]
Pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele [table]
Pénzügyi kötelezettségek típusai [axis]
Pénzügyi kötelezettségek, típus [member]
Szerződéses partnerek [axis]
Szerződéses partnerek [member]
Önállóan nem jelentős másik felek [member]
Pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele [line items]

line items

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi kötelezettségek [abstract]
Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi kötelezettségek a pénzügyi
helyzet kimutatásban [abstract]
Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező bruttó pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 7.13C a Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező pénzügyi kötelezettségekkel szemben
beszámított bruttó pénzügyi eszközök

(X) instant, debit

IFRS 7.13C b Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi kötelezettségek a pénzügyi
helyzet kimutatásban

X instant, credit

IFRS 7.13C c Disclosure

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi instrumentumok, amelyek pénzügyi
kötelezettségekkel szemben nem kerültek beszámításra

(X) instant, debit

IFRS 7.IG40D Example

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező, adott készpénz fedezet, amely pénzügyi kötelezettségekkel
szemben nem került beszámításra

(X) instant, debit

IFRS 7.IG40D Example

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező összegek összesen, amelyek pénzügyi kötelezettségekkel
szemben nem kerültek beszámításra

(X) instant, debit

IFRS 7.13C d Disclosure

X instant, credit

IFRS 7.13C e Disclosure

Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező összegek, amelyek pénzügyi kötelezettségekkel szemben nem
kerültek beszámításra [abstract]

Nettósítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodások vagy hasonló
megállapodások tárgyát képező nettó pénzügyi kötelezettségek
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Érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező
pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó beszámítási jogok ismertetése

text

IFRS 7.13E Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető beszámítási keretmegállapodások vagy hasonló megállapodások
tárgyát képező pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó értékelési különbségek ismertetése

text

IFRS 7.B42 Disclosure

Nettósítás, érvényesíthető beszámítási keretmegállapodások vagy hasonló megállapodások
tárgyát képező pénzügyi kötelezettségeknek a pénzügyi helyzet kimutatás egyes soraival történő
egyeztetésének közzététele [text block]

text block

IFRS 7.B46 Disclosure

Kötelezettségek vagy függő kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.14 a Disclosure

Kötelezettségek vagy függő kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított pénzügyi eszközök
feltételeinek ismertetése

text

IFRS 7.14 b Disclosure

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott
biztosíték, valós értéken

X instant, debit

IFRS 7.15 a Disclosure

Biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték, valós X
instant, debit
értéken

IFRS 7.15 b Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egységnek van-e kötelme a biztosíték tulajdonosa általi
nemteljesítés hiányában eladott vagy újra megterhelt biztosíték visszaszolgáltatására

text

IFRS 7.15 b Disclosure

Olyan biztosítéknak a gazdálkodó egység általi használatára vonatkozó feltételek ismertetése, amely a
text
biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető

IFRS 7.15 c Disclosure

Több beágyazott származékos terméket magában foglaló összetett pénzügyi instrumentumok
ismertetése

text

IFRS 7.17 Disclosure

Fizetendő kölcsönök tőkefeltételeinek, kamatfeltételeinek, törlesztő alap feltételeinek vagy
visszaváltási feltételeinek az adott időszakban bekövetkezett nemteljesítései részleteinek az
ismertetése

text

IFRS 7.18 a Disclosure

Nemteljesítésben lévő fizetendő kölcsönök

X instant, credit

IFRS 7.18 b Disclosure

Annak magyarázata, hogy a pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően
helyrehoztak-e nemteljesítést vagy újratárgyalták-e a fizetendő kölcsönök feltételeit

text

IFRS 7.18 c Disclosure

Fizetendő kölcsönök tőkefeltételeinek, kamatfeltételeinek, törlesztő alap feltételeinek vagy
visszaváltási feltételeinek olyan, az adott időszakban bekövetkezett megszegései részleteinek az
ismertetése, amelyek lehetővé tették a hitelező számára a gyorsított ütemű visszafizetés kérését

text

IFRS 7.19 Disclosure

Fizetendő kölcsönök szerződésszegésben, amely lehetővé tette a hitelező számára, hogy gyorsított
ütemű visszafizetést kérjen

X instant, credit

IFRS 7.19 Disclosure

Annak magyarázata, hogy a pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően
helyrehoztak-e olyan szerződésszegéseket, amelyek lehetővé tették a hitelező számára, hogy
gyorsított ütemű visszafizetést kérjen vagy újratárgyalták-e a fizetendő kölcsönök feltételeit

text

IFRS 7.19 Disclosure

X duration, credit

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Pénzügyi instrumentumok bevétele, ráfordítása, nyereségei vagy veszteségei [abstract]
Pénzügyi instrumentumokból származó nyereségek (veszteségek) [abstract]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereségek
(veszteségek),kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi X
duration, credit
eszközökből származó nyereségek (veszteségek)

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereségek
(veszteségek), kötelezően valós értéken értékelve

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereségek
(veszteségek) összesen

X duration, credit

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek),kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve

X duration, credit

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó, az
egyéb átfogó jövedelemben elszámolt nyereségek (veszteségek), kezdeti megjelenítéskor X duration, credit
vagy később megjelölve

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó, az
eredményben elszámolt nyereségek (veszteségek), kezdeti megjelenítéskor vagy később X duration, credit
megjelölve

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi X
duration, credit
kötelezettségekből származó nyereségek (veszteségek)

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek) összesen

X duration, credit

IFRS 7.20 a (i) Disclosure

Lejáratig tartandó befektetésekből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (iii) Disclosure

Kölcsönökből és követelésekből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (iv) Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközökből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek),
adózás előtt

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Átsorolás miatti módosítások az értékesíthető pénzügyi eszközökön, adózás előtt

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit

IFRS 7.20 a (v) Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 a (vi) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (vii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből
származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.91 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure
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Átsorolás miatti módosítások az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközökön, adózás előtt

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 1.92 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.20 a (viii) Disclosure

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 b Disclosure

Nem az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök,vagy pénzügyi
kötelezettségek kamatbevétele és kamatráfordítása [abstract]
Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök kamatbevétele

Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kamatráfordítása X duration, debit

IFRS 7.20 b Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kamatbevétele

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
kamatbevétele

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 b Disclosure

Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből és pénzügyi
kötelezettségekből származó díjbevétel (ráfordítás)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 c (i) Disclosure

Letétkezelési vagy ügygondnoki tevékenységekből származó díjbevétel (ráfordítás)

X duration, credit

IFRS 7.20 c (ii) Disclosure

Díjbevétel és díjráfordítás [abstract]

Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó díjbevétel X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 c (i) Disclosure

Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó
díjráfordítás

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20 c (i) Disclosure

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.20 d Disclosure

Értékvesztett pénzügyi eszközök elhatárolt kamatbevétele [abstract]
Értékvesztett pénzügyi eszközök elhatárolt kamatbevétele
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség
(veszteség) [abstract]
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereségek X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20A Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó
veszteségek

(X) duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20A Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nettó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 aa Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetésére vonatkozó ok
ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.20A Disclosure

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure

table

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure

axis

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member[default]

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member

IAS 39.86 a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek [member]

member

IAS 39.86 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei
[member]

member

IAS 39.86 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Fedezeti elszámolások közzététele [text block]
Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [text block]
Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [abstract]
Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [table]

Fedezeti ügyletek típusai [axis]

Fedezeti ügyletek [member]

Valós érték fedezeti ügyletek [member]

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [line items]

line items

Fedezeti ügylet típusának ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 a Disclosure

Fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 b Disclosure

Fedezeti instrumentumokként megjelölt pénzügyi instrumentumok, valós értéken

X instant

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 b Disclosure

Fedezett kockázatok jellegének ismertetése

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 c Disclosure

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-k várhatóan felmerülnek

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.23 a Disclosure

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-k hatást gyakorolnak az eredményre

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.23 a Disclosure

Azon előrejelzett ügyletek ismertetése, amelyekre a korábbi időszakban fedezeti elszámolást
alkalmaztak, de amelyek bekövetkezése már nem várható

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23F Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.23 b Disclosure

Fedezeti instrumentumon képződött nyereségek (veszteségek), valósérték-fedezeti ügyletek

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.24 a (i) Disclosure

Fedezett tételen a fedezett kockázatnak tulajdoníthatóan keletkezett nyereségek (veszteségek),
valósérték-fedezeti ügyletek

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.24 a (ii) Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek hatékonytalanságából származó, az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.24 b Disclosure

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyleteinek hatékonytalanságából
származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.24 c Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7 - Hedge
accounting Disclosure

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21B Disclosure

Általános fedezeti elszámolás közzététele [text block]
Pénzügyi kimutatásokon kívül bemutatott fedezeti elszámolásokkal kapcsolatos közzétételekre
vonatkozó kereszthivatkozás ismertetése
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Fedezeti elszámoláshoz kacsolódó kockázatkezelési stratégia közzététele [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22A Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22A Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

Fedezeti elszámoláshoz kacsolódó kockázatkezelési stratégia közzététele [abstract]
Fedezeti elszámoláshoz kacsolódó kockázatkezelési stratégia közzététele [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

Diverzifikációs hatás kockázata [member]
Fedezeti elszámoláshoz kacsolódó kockázatkezelési stratégia közzététele [line items]

line items

Fedezeti elszámoláshoz kapcsolódó kockázatkezelési stratégia magyarázata [text
block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22A Disclosure

Kockázati kitettségek fedezetére alkalmazott fedezeti instrumentumok és az
alkalmazásuk módjának ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22B a Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan határozza meg a gazdálkodó egység a
gazdasági kapcsolatot a fedezett tétel és a fedezeti instrumentum között a
fedezeti hatékonyság értékelésének céljára

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22B b Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan állapítja meg a gazdálkodó egység a fedezeti
arányt és melyek a fedezeti hatékonytalanság forrásai

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22B c Disclosure

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg a fedezett
tételként megjelölt kockázati elemet [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22C a Disclosure

Információk arról, hogy a megjelölt kockázati elem hogyan kapcsolódik a fedezett
tételhez annak teljességében [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.22C b Disclosure

Információk a gazdálkodó egység által gyakran kiigazított fedezeti kapcsolatokkal
összefüggő végső kockázatkezelési stratégiáról

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23C b (i) Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan tükrözi a gazdálkodó egység kockázatkezelési
stratégiáját a fedezeti elszámolás alkalmazása és az általa gyakran kiigazított
fedezeti kapcsolatok megjelölése által

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23C b (ii) Disclosure

Arra vonatkozó jelzés, hogy a fedezeti kapcsolatokat milyen gyakran szüntetik meg
és kezdik újra

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23C b (iii) Disclosure

Azon tény és ok ismertetése, hogy azon fedezeti kapcsolatok mértéke miért nem
reprezentatív, amelyekre az IFRS 7.23C pontjában szereplő mentesség vonatkozik

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24D Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

Információ közzététele a fedezeti instrumentumok feltételeiről és hogy azok hogyan hatnak a
jövőbeli cash flow-kra [text block]
Információ közzététele a fedezeti instrumentumok feltételeiről és hogy azok hogyan hatnak a
jövőbeli cash flow-kra [abstract]
Információ közzététele a fedezeti instrumentumok feltételeiről és hogy azok hogyan
hatnak a jövőbeli cash flow-kra [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective

Diverzifikációs hatás kockázata [member]
Fedezeti instrumentumok [axis]
Fedezeti instrumentumok [member]

Lejárat [axis]
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2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 a Example

Egy hónapon belül [member]

member

IFRS 7.B11 a Example, IFRS 7.B35 a Example

Egy hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B11 b Example, IFRS 7.B35 b Example

member

IFRS 7.B11 c Example

Három hónapon túli, de hat hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B35 c Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 b Example

Hat hónapon túli, de egy éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 d Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 c Example

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Egy éven túli, de három éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 e Example

Három éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 f Example

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Összesített idősávok [member]

Három hónapon belül [member]

Három hónapon túli, de egy éven belüli [member]

Egy éven túli [member]

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

Öt éven túli [member]
Információ közzététele a fedezeti instrumentumok feltételeiről és hogy azok hogyan
hatnak a jövőbeli cash flow-kra [line items]

line items

Fedezeti instrumentum névértéke

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A d Disclosure

Fedezeti instrumentum átlagára

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B b Disclosure

Fedezeti instrumentum átlagos rátája

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B b Disclosure

Fedezeti hatékonytalanság azon forrásainak ismertetése, amelyek várhatóan hatást
gyakorolnak a fedezeti kapcsolatra

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23D Disclosure

Fedezeti hatékonytalanság azon forrásainak ismertetése, amelyek a fedezeti
kapcsolatban felmerültek

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23E Disclosure

Olyan forrásokból származó fedezeti hatékonytalanság magyarázata, amelyek a
fedezeti kapcsolatban felmerültek

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23E Disclosure

Azon előrejelzett ügyletek ismertetése, amelyekre a korábbi időszakban fedezeti elszámolást
alkalmaztak, de amelyek bekövetkezése már nem várható

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23F Disclosure, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.23 b Disclosure

Részletes információk közzététele a fedezeti instrumentumokról [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

Részletes információk közzététele a fedezeti instrumentumokról [abstract]
Részletes információk közzététele a fedezeti instrumentumokról [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

axis

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member[default]

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Diverzifikációs hatás kockázata [member]

Fedezeti ügyletek típusai [axis]

Fedezeti ügyletek [member]
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member

IAS 39.86 a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek [member]

member

IAS 39.86 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei
[member]

member

IAS 39.86 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure

Valós érték fedezeti ügyletek [member]

Fedezeti instrumentumok [axis]
Fedezeti instrumentumok [member]
Részletes információk közzététele a fedezeti instrumentumokról [line items]

line items

Fedezeti instrumentum, eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A a Disclosure

Fedezeti instrumentum, kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A a Disclosure

Pénzügyi helyzet kimutatás azon sorának ismertetése, amely fedezeti instrumentumot
text
tartalmaz

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A b Disclosure

Fedezeti instrumentum valós értékében bekövetkező változások miatti, a fedezeti
hatékonytalanság megjelenítésének alapjaként használt nyereség (veszteség)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A c Disclosure

Fedezeti instrumentum névértéke

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A d Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

Részletes információk közzététele a fedezett tételekről [text block]
Részletes információk közzététele a fedezett tételekről [abstract]
Részletes információk közzététele a fedezett tételekről [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

axis

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member[default]

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Valós érték fedezeti ügyletek [member]

member

IAS 39.86 a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek [member]

member

IAS 39.86 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member

IAS 39.86 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure

Diverzifikációs hatás kockázata [member]

Fedezeti ügyletek típusai [axis]

Fedezeti ügyletek [member]

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei
[member]
Fedezett tételek [axis]
Fedezett tételek [member]
Részletes információk közzététele a fedezett tételekről [line items]

line items

Fedezett tétel, eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (i) Disclosure

Fedezett tétel, kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (i) Disclosure
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Könyv szerinti értékben szerepeltetett fedezett tétel a halmozott valósérték-fedezeti
ügyletekben, eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (ii) Disclosure

Könyv szerinti értékben szerepeltetett fedezett tétel a halmozott valósérték-fedezeti
ügyletekben, kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (ii) Disclosure

Pénzügyi helyzet kimutatás azon sorának ismertetése, amely fedezett tételt tartalmaz text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (iii) Disclosure

Fedezett tétel valós értékében bekövetkező változások miatti, a fedezeti
hatékonytalanság megjelenítésének alapjaként használt nyereség (veszteség)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (iv) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B b (i) Disclosure

Fedezett tételre vonatkozó pénzügyi helyzet kimutatásában maradó halmozott
valósérték-fedezeti ügylet, amelynek a fedezeti profit miatti módosítása megszűnik;
eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (v) Disclosure

Fedezett tételre vonatkozó pénzügyi helyzet kimutatásában maradó halmozott
valósérték-fedezeti ügylet, amelynek a fedezeti profit miatti módosítása megszűnik;
kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B a (v) Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka, folytatódó fedezeti ügyletek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B b (ii) Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka, folytatódó fedezeti ügyletek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B b (ii) Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka, olyan fedezeti kapcsolatok, amelyekre már nem X
instant, credit
alkalmaznak fedezeti elszámolást

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B b (iii) Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka, olyan fedezeti kapcsolatok, amelyekre már nem
alkalmaznak fedezeti elszámolást

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B b (iii) Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

Azon összegekre vonatkozó információ közzététele, amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak az átfogó jövedelem kimutatásra [text block]
Azon összegekre vonatkozó információ közzététele, amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak az átfogó jövedelem kimutatásra [abstract]
Azon összegekre vonatkozó információ közzététele, amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak az átfogó jövedelem kimutatásra [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

axis

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member[default]

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.22 Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member

IAS 39.86 a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member

IAS 39.86 b Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

member

IAS 39.86 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24A Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24B Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C Disclosure

Diverzifikációs hatás kockázata [member]

Fedezeti ügyletek típusai [axis]

Fedezeti ügyletek [member]

Valós érték fedezeti ügyletek [member]

Cash flow fedezeti ügyletek [member]

Külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti ügyletei
[member]
Azon összegekre vonatkozó információ közzététele, amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak az átfogó jövedelem kimutatásra [line items]

line items

Fedezeti hatékonytalanság nyeresége (vesztesége) [abstract]
Eredményben megjelenített fedezeti hatékonytalanság nyeresége (vesztesége)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C a (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (ii) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített fedezeti hatékonytalanság nyeresége
(vesztesége)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C a (i) Disclosure

Fedezeti hatékonytalanság nyeresége (vesztesége) összesen

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C a (i) Disclosure

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C a (ii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (iii) Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amely megjelenített fedezeti
hatékonyságot tartalmaz
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X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekből
származó nyereségek (veszteségek), adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás után

X duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások olyan cash flow fedezeti ügyleteken, amelyek
esetében a fedezett jövőbeni cash flow-k bekövetkezése már nem várható,
adózás után

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások olyan cash flow fedezeti ügyleteken, amelyek
esetében a fedezett tétel érintette az eredményt, adózás után

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyleteken, adózás után

X duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 39.102 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.14 Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amely átsorolás miatti
módosításokat tartalmaz

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (v) Disclosure

Egymást kiegyenlítő kockázati pozíciókkal bíró elemek csoportjának fedezetéből
származó fedezeti nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (vi) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.6.4 Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás után

Információk közzététele az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt hitelezési
kitettségekről [text block]
Információk közzététele az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [abstract]
Információk közzététele az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [table]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok amiatt, hogy
a hitel származékos terméket a hitelkockázat kezelésére alkalmazzák [axis]
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok amiatt,
hogy a hitel származékos terméket a hitelkockázat kezelésére alkalmazzák
[member]
Információk közzététele az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [line items]

line items

Hitel származékos termék névértékének egyeztetése [abstract]
Hitel származékos termék, névértéken az időszak kezdetén

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

X duration

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

X instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

Hitel származékos termékek névértékének változása [abstract]
Hitel származékos termék növekedése (csökkenése) összesen, névértéken
Hitel származékos termék, névértéken az időszak végén
Hitel származékos termék valós értékének egyeztetése [abstract]
Hitel származékos termék, valós értéken az időszak kezdetén
Hitel származékos termékek valós értékének változása [abstract]
Hitel származékos termék növekedése (csökkenése) összesen, valós
értéken
Hitel származékos termék, valós értéken az időszak végén

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G a Disclosure

Pénzügyi instrumentum eredménnyel szemben valós értéken értékeltként amiatt
való megjelölésének nyeresége (vesztesége), hogy a hitel származékos terméket a
hitelkockázat kezelésére alkalmazzák

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G b Disclosure

Pénzügyi instrumentum valós értéke az eredménnyel szemben valós értéken való
értékelés amiatt történő megszűntetésekor, hogy a hitel származékos terméket a
hitelkockázat kezelésére alkalmazzák, eszközök

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G c Disclosure

Pénzügyi instrumentum valós értéke az eredménnyel szemben valós értéken való
értékelés amiatt történő megszűntetésekor, hogy a hitel származékos terméket a
hitelkockázat kezelésére alkalmazzák, kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G c Disclosure

Pénzügyi instrumentum névértéke vagy tőkeösszege az eredménnyel szemben valós
X instant
értéken való értékelés amiatt történő megszűntetésekor, hogy a hitel származékos
terméket a hitelkockázat kezelésére alkalmazzák
IFRS 7.29 b és IFRS 7.29 c bekezdésben leírt szerződések könyv szerinti értéke és valós értéke
közötti lehetséges különbségeke vonatkozó információk közzététele [text block]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24G c Disclosure

text block

IFRS 7.30 Disclosure

text

IFRS 7.30 a Disclosure

Pénzügyi instrumentumok ismertetése, azok könyv szerinti értéke, és annak magyarázata, hogy a
text
valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározni

IFRS 7.30 b Disclosure

Pénzügyi instrumentumok piacára vonatkozó információk

text

IFRS 7.30 c Disclosure

Információk arról, hogy a gazdálkodó egységnek van-e szándéka elidegeníteni pénzügyi
instrumentumokat, és hogy hogyan szándékozik elidegeníteni pénzügyi instrumentumokat

text

IFRS 7.30 d Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy azok a pénzügyi instrumentumok, amelyek valós értékét
korábban nem lehetett megbízhatóan mérni, ki lettek vezetve

text

IFRS 7.30 e Disclosure

Olyan pénzügyi instrumentumok a kivezetés idején, amelyek valós értékét korábban nem lehetett
megbízhatóan mérni

X instant

IFRS 7.30 e Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a valósérték-információt nem tették közzé, mert az instrumentumok
valós értéke nem mérhető megbízhatóan
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Olyan pénzügyi instrumentumok kivezetésekor megjelenített nyereség (veszteség), amelyek valós X
duration, credit
értékét korábban nem lehetett megbízhatóan meghatározni

IFRS 7.30 e Disclosure

Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegével és mértékével kapcsolatos közzétételekre
vonatkozó kereszthivatkozás ismertetése

text

IFRS 7.B6 Disclosure

Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegének és mértékének közzététele [text block]

text block

IFRS 7.31 Disclosure

table

IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegének és mértékének közzététele [abstract]
Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegének és mértékének közzététele [table]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

member

IFRS 7.32 Common practice

Diverzifikációs hatás kockázata [member]
Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegének és mértékének közzététele [line
items]

line items

Kockázatnak való kitettség ismertetése

text

IFRS 7.33 a Disclosure

Kockázatkezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások ismertetése

text

IFRS 7.33 b Disclosure

Kockázat mérésére használt módszerek

text

IFRS 7.33 b Disclosure

Kockázati kitettségben történő változások ismertetése

text

IFRS 7.33 c Disclosure

Kockázatkezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások változásának ismertetése

text

IFRS 7.33 c Disclosure

Kockázat mérésére használt módszerek változásainak ismertetése

text

IFRS 7.33 c Disclosure

Összefoglaló számszerűsített adatok a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről [text
block]

text block

IFRS 7.34 a Disclosure

Kockázatkoncentrációk ismertetése

text

IFRS 7.34 c Disclosure

Annak ismertetése, hogy a vezetés hogyan határozza meg a koncentrációkat

text

IFRS 7.B8 a Disclosure

Koncentrációkra vonatkozó közös jellemző ismertetése

text

IFRS 7.B8 b Disclosure

Adott jellemzővel közösen bíró instrumentumokkal kapcsolatos kockázati kitettség

X instant

IFRS 7.B8 c Disclosure

További információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről

text

IFRS 7.35 Disclosure

Piaci kockázat típusainak érzékenységi vizsgálata [text block]

text block

IFRS 7.40 a Disclosure

text block

IAS 1.10 e Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7 - Credit risk Disclosure

Pénzügyi kimutatásokon kívül bemutatott hitelkockázattal kapcsolatos közzétételekre vonatkozó
kereszthivatkozás ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35C Disclosure

Magyarázat a hitelkockázat kezelésének módszereire és arra vonatkozóan, hogy ezek hogyan
kapcsolódnak a várható hitelezési veszteségek megjelenítéséhez és értékeléséhez [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F Disclosure

Információ arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a pénzügyi
instrumentumok hitelkockázata jelentősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F a Disclosure

Információk a gazdálkodó egység nemteljesítési fogalmairól

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F b Disclosure

Információk arról, hogy az instrumentumok hogyan lettek csoportosítva abban az esetben, ha
text
a várható hitelezési veszteségek kollektív alapon lettek meghatározva

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F c Disclosure

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan minősítette a pénzügyi eszközöket
hitelvesztett pénzügyi eszközöknek

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F d Disclosure

Információk a gazdálkodó egység leírási politikájáról

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F e Disclosure

Információk arról, hogy a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó szerződéses cash flow-k
módosításához szükséges követelmények hogyan lettek alkalmazva

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35F f Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G Disclosure

12 havi és a teljes élettartamra várható hitelezési veszteségek mérésére használt inputok és
feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G a (i) Disclosure

Annak meghatározására használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák
alapjának ismertetése, hogy a pénzügyi instrumentumok hitelkockázata jelentősen
növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G a (ii) Disclosure

Annak meghatározására használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák
alapjának ismertetése, hogy a pénzügyi eszköz hitelvesztett pénzügyi eszköz-e

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G a (iii) Disclosure

Annak ismertetése, hogy az előretekintő információ hogyan lett a várható hitelezési
veszteségek meghatározásába beépítve

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G b Disclosure

Értékvesztési követelmények alkalmazásakor, a becslési technikákban vagy a jelentős
feltételezésekben tett változtatásoknak, valamint az ezen változtatások okainak ismertetése

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35G c Disclosure

Hitelkockázat közzététele [text block]

Értékvesztési követelmények alkalmazásához használ inputok, feltételezések és becslési
technikák magyarázata [text block]

Pénzügyi instrumentumok veszteség számlájában bekövetkező változások egyeztetésének és a
text block
bruttó könyv szerinti értékében bekövetkezett változások magyarázatának közzététele [text block]
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Pénzügyi instrumentumok veszteség számlájában bekövetkező változások egyeztetésének
és a bruttó könyv szerinti értékében bekövetkezett változások magyarázatának közzététele
[abstract]
Pénzügyi instrumentumok veszteség számlájában bekövetkező változások
egyeztetésének és a bruttó könyv szerinti értékében bekövetkezett változások
magyarázatának közzététele [table]

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Pénzügyi garanciaszerződések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Szerződéses eszközök [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Lízingkövetelések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

12 hónapra várható hitelezési veszteségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M a Disclosure

Teljes élettartamra várható hitelezési veszteségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Várható hitelezési veszteség egyedileg értékelve [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Várható hitelezési veszteség kollektíven értékelve [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Nem hitelvesztett pénzügyi instrumentumok [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Hitelvesztett pénzügyi instrumentumok [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Hitelvesztetten vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi instrumentumok
[member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M c Disclosure

Hitelvesztett pénzügyi instrumentumok vásárlás vagy keletkeztetés után
[member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (ii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (ii) Disclosure

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]

Várható hitelezési veszteségek mérésének típusai [axis]
Várható hitelezési veszteségek mérésének típusai [member]

Várható hitelezési veszteségek mérésének módszere [axis]
Várható hitelezési veszteségek mérésének módszere [member]

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [axis]
Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
axis
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

member[default]

© IFRS Foundation

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice
IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
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2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Pénzügyi instrumentumok veszteség számlájában bekövetkező változások
egyeztetésének és a bruttó könyv szerinti értékében bekövetkezett változások
magyarázatának közzététele [line items]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

line items

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I d Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Kivezetésből származó csökkenés, pénzügyi eszközök

(X) duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I c Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Keletkeztetésből vagy vásárlásból származó növekedés, pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I a Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Leírásból származó csökkenés, pénzügyi eszközök

(X) duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I c Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Modellek vagy kockázati paraméterek változásaiból származó növekedés
(csökkenés), pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Szerződéses cash flowk módosításából származó növekedés (csökkenés),
pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I b Example

Árfolyamból származó növekedés (csökkenés), pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés), pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Árfolyam és egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés)
összesen, pénzügyi eszközök

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure

Pénzügyi eszközök az időszak végén

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó
hitelezési kockázatnak való kitettség az időszak kezdetén

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I d Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Pénzügyi eszközök az időszak kezdetén

Pénzügyi eszközök növekedése (csökkenése) [abstract]

Árfolyam és egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés), pénzügyi
eszközök [abstract]

Pénzügyi eszközök növekedése (csökkenése) összesen

Hitelnyújtási elkötelezettségek és pénzügyi garancia szerződések hitelkockázati
kitettségének növekedése (csökkenése) [abstract]
Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), hitelnyújtási
elkötelezettségekból és pénzügyi garancia szerződésekből származó hitelezési
kockázatnak való kitettség

Kivezetésből származó csökkenés, hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi (X)
duration, debit
garancia szerződésekből származó hitelezési kockázatnak való kitettség

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I c Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Keletkeztetésből vagy vásárlásból származó növekedés, hitelnyújtási
elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó hitelezési
kockázatnak való kitettség

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I a Example, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Modellek vagy kockázati paraméterek változásaiból származó növekedés
(csökkenés), hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia
szerződésekből származó hitelezési kockázatnak való kitettség

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Szerződéses cash flow-k módosításából származó növekedés (csökkenés),
hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó X duration, credit
hitelezési kockázatnak való kitettség

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I b Example

Árfolyam és egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés), hitelnyújtási
elkötelezettségek és pénzügyi garancia szerződések hitelezési kockázatának
kitettsége [abstract]
Árfolyamból származó növekedés (csökkenés), hitelnyújtási
elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó
hitelezési kockázatnak való kitettség
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X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example
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Egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés), hitelnyújtási
elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó
hitelezési kockázatnak való kitettség

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Árfolyam és egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés)
összesen, hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia
szerződésekből származó hitelezési kockázatnak való kitettség

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből
származó hitelezési kockázatnak való kitettség növekedése (csökkenése)
összesen

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó
hitelezési kockázatnak való kitettség az időszak végén

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Diszkontálatlan várható hitelezési veszteségek a kezdeti megjelenítéskor a kezdetben X
duration, credit
megjelenített vásárolt vagy keletkeztetett hitelvesztett pénzügyi eszközöknél

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H c Disclosure

Pénzügyi instrumentumok veszteségszámlái változásait előidéző okok magyarázata

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.B8D Example

Annak magyarázata, hogy a pénzügyi instrumentumok bruttó könyv szerinti értékében
text
bekövetkezett jelentős változások hogyan járultak hozzá a veszteségszámlák
változásaihoz

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure

Pénzügyi eszközök a beszámolási időszak alatt módosított szerződéses cash flow-kkal, mialatt
a veszteségszámlák a teljes élettartamra várható hitelezési veszteségekre vannak értékelve,
módosítás előtti amortizált bekerülési érték

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35J a Disclosure

Pénzügyi eszközök a beszámolási időszak alatt módosított szerződéses cash flow-kkal, mialatt
a veszteségszámlák a teljes élettartamra várható hitelezési veszteségekre vannak értékelve,
módosítási nyereség (veszteség)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35J a Disclosure

Pénzügyi eszközök módosított szerződéses cash flow-kkal, mialatt a veszteségszámlák a teljes
élettartamra várható hitelezési veszteségekre vannak értékelve, amelyekre a veszteségszámlák
a beszámolási időszakban a 12 havi várható hitelezési veszteségekre változtak, bruttó könyv
szerinti érték

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35J b Disclosure

Beszámolási időszak alatt leírt, de érvényesítési tevékenység tárgyát képező pénzügyi eszközök,
fennmaradó szerződéses összeg

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35L Disclosure

Információk pénzügyi instrumentumok olyan jellemzőkkel bíró csoportjairól vagy portfólióiról,
amelyek az adott csoport nagy részét érinthetik

text

Effective 2018-01-01 IFRS 7.B8H Disclosure

Hitelkockázati kitettség közzététele [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG24 a Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.IG25 b Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

Hitelkockázati kitettség közzététele [abstract]
Hitelkockázati kitettség közzététele [table]
Külső hitelminősítések [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a külső hitelminősítésekre vonatkozóan
[member]
Külső hitelminősítések [member]
Belső hitelminősítések [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a belső hitelminősítésekre vonatkozóan
[member]
Belső hitelminősítések [member]
Nemteljesítési valószínűség [axis]

Gazdálkodó egység összesített értéke a nemteljesítési valószínűségre [member] member[default]
Nemteljesítési valószínűség [member]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Pénzügyi garanciaszerződések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Szerződéses eszközök [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Lízingkövetelések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]
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Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

12 hónapra várható hitelezési veszteségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M a Disclosure

Teljes élettartamra várható hitelezési veszteségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Várható hitelezési veszteség egyedileg értékelve [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

Várható hitelezési veszteség kollektíven értékelve [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Nem hitelvesztett pénzügyi instrumentumok [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Hitelvesztett pénzügyi instrumentumok [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

Hitelvesztetten vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi instrumentumok
[member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H c Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M c Disclosure

Hitelvesztett pénzügyi instrumentumok vásárlás vagy keletkeztetés után
[member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (ii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (ii) Disclosure

Várható hitelezési veszteségek mérésének típusai [axis]
Várható hitelezési veszteségek mérésének típusai [member]

Várható hitelezési veszteségek mérésének módszere [axis]
Várható hitelezési veszteségek mérésének módszere [member]

Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [axis]
Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
axis
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Bruttó könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Hitelkockázati kitettség közzététele [line items]

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

line items

Pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia szerződésekből származó
hitelezési kockázatnak való kitettség

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Céltartalék mátrix közzététele [text block]
Céltartalék mátrix közzététele [abstract]
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Céltartalék mátrix közzététele [table]

table

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35K Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure,
IFRS 7.36 Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Pénzügyi garanciaszerződések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.B8E Disclosure

Vevő követelések [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Szerződéses eszközök [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Lízingkövetelések [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

Rövid lejáratú [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Egy hónapon túli, de két hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Két hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Három hónapon túli [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Pénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]

Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]

Késedelmes státusz [axis]
Késedelmes státusz [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
axis
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Bruttó könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékvesztés [member]

© IFRS Foundation

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example
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Céltartalék mátrix közzététele [line items]

line items

Pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Várható hitelezési veszteség ráta

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Disclosure

table

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Disclosure

axis

IFRS 7.6 Disclosure

member[default]

IFRS 7.6 Disclosure

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Jelzáloglevelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20B Example,
IFRS 7.IG40B Example

Fogyasztói hitelek [member]

member

Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example,
IFRS 7.IG40B Example

Vállalati hitelek [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20C Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M b (iii) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

member

IFRS 7.B2 a Disclosure

Kereskedési célú értékpapírok [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Származékos termékek [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Opciós szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Futures szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Swap szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Forward szerződés [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

member

IFRS 7.IG40B Example

member

IFRS 7.B2 b Disclosure

axis

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Disclosure

member[default]

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Disclosure

Se nem késedelmes, se nem értékvesztett pénzügyi eszközök [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

Késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 a Disclosure

Értékvesztett pénzügyi eszközök [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

Hitelezési veszteségek szempontjából egyedileg értékelt pénzügyi eszközök
[member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 b Disclosure

Hitelezési veszteségek szempontjából csoportosan értékelt pénzügyi
eszközök [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective

Késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközök közzététele [text block]
Késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközök közzététele [abstract]
Késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközök közzététele [table]
Pénzügyi eszközök csoportjai [axis]
Pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értéken, csoport [member]

Vevő követelések [member]

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, csoport [member]

Tőkebefektetések [member]
IFRS 7 hatókörén kívül eső pénzügyi eszközök, csoport [member]
Pénzügyi eszközök értékvesztése [axis]
Pénzügyi eszközök értékvesztésének összesített értéke a gazdálkodó egységnél
[member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Bruttó könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékvesztés [member]
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2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example
axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry
date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice

Rövid lejáratú [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Egy hónapon túli, de két hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Két hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Három hónapon túli [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Késedelmes státusz [axis]
Késedelmes státusz [member]

Késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközök közzététele [line items]

line items

Pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése [text
block]

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 a Disclosure

Egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése [text block]

text block

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.37 b Disclosure

Birtokolt biztosíték és egyéb hitelképesség-növelési lehetőségek ismertetése,
egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök

text

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG29 c Example

Pénzügyi eszközök, amelyeket egyedileg értékvesztettnek minősítettek, tartott
biztosíték valós értéke és más hitelminőségjavítási lehetőségek

X instant, debit

Expiry date 2018-01-01 IFRS 7.IG29 c Example

Biztosítékok birtokba vételén vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek lehívásán keresztül
birtokba vett eszközök jellegének ismertetése

text

IFRS 7.38 a Disclosure

Biztosíték birtokba vétele útján vagy egyéb hitelminőség javítási lehetőségek lehívásán keresztül
megszerzett eszközök

X instant, debit

IFRS 7.38 a Disclosure

Biztosítékok birtokba vételén vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőség révén szerzett eszközök
text block
elidegenítésére vagy tevékenységben való felhasználására vonatkozó politikák ismertetése [text block]

IFRS 7.38 b Disclosure

Nem-származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [text block]

text block

IFRS 7.39 a Disclosure

table

IFRS 7.39 a Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 a Example

Egy hónapon belül [member]

member

IFRS 7.B11 a Example, IFRS 7.B35 a Example

Egy hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B11 b Example, IFRS 7.B35 b Example

member

IFRS 7.B11 c Example

Három hónapon túli, de hat hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B35 c Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 b Example

Hat hónapon túli, de egy éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 d Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 c Example

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Egy éven túli, de három éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 e Example

Három éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 f Example

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Nem-származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [abstract]
Nem-származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Három hónapon belül [member]

Három hónapon túli, de egy éven belüli [member]

Egy éven túli [member]

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

Öt éven túli [member]
Nem-származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [line
items]
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Nem-származékos pénzügyi kötelezettségek, diszkontálatlan cash flow-k

X instant, credit

IFRS 7.39 a Disclosure

X instant, credit

IFRS 7.B11D a Example

text block

IFRS 7.39 b Disclosure

table

IFRS 7.39 b Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 a Example

Egy hónapon belül [member]

member

IFRS 7.B11 a Example, IFRS 7.B35 a Example

Egy hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B11 b Example, IFRS 7.B35 b Example

member

IFRS 7.B11 c Example

Három hónapon túli, de hat hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B35 c Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 b Example

Hat hónapon túli, de egy éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 d Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 c Example

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Egy éven túli, de három éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 e Example

Három éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 f Example

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Bruttó pénzügyi lízing kötelmek
Származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [text block]
Származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [abstract]
Származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Három hónapon belül [member]

Három hónapon túli, de egy éven belüli [member]

Egy éven túli [member]

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

Öt éven túli [member]
Származékos pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lejárati elemzés közzététele [line items]
Származékos pénzügyi kötelezettségek, diszkontálatlan cash flow-k

line items
X instant, credit

IFRS 7.39 b Disclosure

Pénzügyi eszközök pénzeszközért történő megvásárlására irányuló forward
megállapodásokban meghatározott árak

X instant, credit

IFRS 7.B11D b Example

Azon változót fizet (fixet kap) kamatláb-swap ügyletek nettó összegei, amelyeknél a
nettó cash flow-k cseréjére kerül sor

X instant, credit

IFRS 7.B11D c Example

Szerződés szerinti kicserélendő összegek olyan származékos pénzügyi
instrumentumban, amelynél bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor

X instant, credit

IFRS 7.B11D d Example

Bruttó hitelnyújtási elkötelezettségek

X instant, credit

IFRS 7.B11D e Example

text block

IFRS 7.39 c Disclosure

table

IFRS 7.B11E Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 a Example

Egy hónapon belül [member]

member

IFRS 7.B11 a Example, IFRS 7.B35 a Example

Egy hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B11 b Example, IFRS 7.B35 b Example

member

IFRS 7.B11 c Example

member

IFRS 7.B35 c Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 b Example

Annak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli a likviditási kockázatot [text block]
Likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi eszközök lejárati elemzésének közzététele
[abstract]
Likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi eszközök lejárati elemzésének közzététele
[table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Három hónapon belül [member]

Három hónapon túli, de egy éven belüli [member]
Három hónapon túli, de hat hónapon belüli [member]
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member

IFRS 7.B35 d Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 c Example

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Egy éven túli, de három éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 e Example

Három éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 f Example

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Hat hónapon túli, de egy éven belüli [member]
Egy éven túli [member]

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

Öt éven túli [member]
Likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi eszközök lejárati elemzésének közzététele
[line items]
Likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi eszközök

line items
X instant, debit

IFRS 7.B11E Disclosure

text block

IFRS 7.39 Common practice

table

IFRS 7.39 Common practice

axis

IFRS 7.39 Common practice

member[default]

IFRS 7.39 Common practice

Változó kamatláb [member]

member

IFRS 7.39 Common practice

Fix kamatláb [member]

member

IFRS 7.39 Common practice

Pénzügyi instrumentumok kamatláb-típusonkénti közzététele [text block]
Pénzügyi instrumentumok kamatláb-típusonkénti közzététele [abstract]
Pénzügyi instrumentumok kamatláb-típusonkénti közzététele [table]
Kamatlábak típusai [axis]
Kamatláb típusok [member]

Pénzügyi instrumentumok kamatláb-típusonkénti közzététele [line items]

line items

Pénzügyi eszközök

X instant, debit

IFRS 7.25 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example

Pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 7.25 Disclosure

text block

IFRS 7.7 Common practice

table

IFRS 7.7 Common practice

axis

IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 7.7 Common practice

axis

IFRS 7.39 Common practice

member[default]

IFRS 7.39 Common practice

Változó kamatláb [member]

member

IFRS 7.39 Common practice

Fix kamatláb [member]

member

IFRS 7.39 Common practice

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Súlyozott átlag [member]

member

Részletes információ közzététele a kölcsönökről [text block]
Részletes információ közzététele a kölcsönökről [abstract]
Részletes információ közzététele a kölcsönökről [table]
Kölcsönök név szerint [axis]
Kölcsönök név szerint [member]
Kamatlábak típusai [axis]
Kamatláb típusok [member]

Tartomány [axis]

Tartományok [member]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure, IFRS 7.7 Common
practice

Tartomány teteje [member]

member

Részletes információ közzététele a kölcsönökről [line items]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

line items

Kölcsönök

X instant, credit

IAS 1.55 Common practice

Névleges érték

X instant

IAS 1.112 c Common practice

Kölcsönök, kamat ráta

X.XX instant

IFRS 7.7 Common practice

Kölcsönök, kamat ráta bázis

text

IFRS 7.7 Common practice

Kölcsönök, helyesbítés a kamatráta bázishoz

X.XX instant

IFRS 7.7 Common practice

Kölcsönök, lejárat

text

IFRS 7.7 Common practice

Kölcsönök, eredeti pénznem

text

IFRS 7.7 Common practice

Érzékenységi elemzés elkészítése során használt módszerek és feltételezések ismertetése

text

IFRS 7.40 b Disclosure

Érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak
ismertetése

text

IFRS 7.40 c Disclosure

Érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések megváltozásai okainak
ismertetése

text

IFRS 7.40 c Disclosure
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Kockázati változók közötti kölcsönös összefüggéseket tükröző érzékenységi vizsgálat elkészítéséhez
használt módszer, paraméterek és feltételezések ismertetése

text

IFRS 7.41 a Disclosure

Alkalmazott módszer céljának és azon korlátoknak az ismertetése, amelyek azt eredményezhetik,
hogy az információk nem tükrözik teljesen az érintett eszközök és kötelezettségek valós értékét

text

IFRS 7.41 b Disclosure

Kockáztatott érték

X instant

IFRS 7.41 Common practice

Azon tény és ok ismertetése, hogy az érzékenységi vizsgálatok miért nem reprezentatívak

text

IFRS 7.42 Disclosure

Pénzügyi eszközök átadásainak közzététele [text block]

text block

IFRS 7 - Transfers of financial assets Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre [text
text block
block]

IFRS 7.42D Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[abstract]
Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen
kivezetésre [table]
Olyan átadott pénzügyi eszközök, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[axis]

table

IFRS 7.42D Disclosure

axis

IFRS 7.42D Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
member[default]
[member]
Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen
kivezetésre [line items]

IFRS 7.42D Disclosure

line items

Olyan átadott pénzügyi eszközök jellegének ismertetése, amelyek nem kerültek
teljeskörűen kivezetésre

text

IFRS 7.42D a Disclosure

Tulajdonlással járó kockázatok és hasznok jellegének ismertetése, amelyeknek a
gazdálkodó egység ki van téve

text

IFRS 7.42D b Disclosure

Átadott, nem teljes körűn kivezetett pénzügyi eszközök és a kapcsolódó
kötelezettségek közötti kapcsolat jellegének ismertetése

text

IFRS 7.42D c Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök valós értéke, amelyek nem kerültek
teljeskörűen kivezetésre

X instant, debit

IFRS 7.42D d Disclosure

Kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek valós értéke

(X) instant, credit

IFRS 7.42D d Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök (kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek) nettó
valós értéke, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre

X instant, debit

IFRS 7.42D d Disclosure

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

X instant, debit

IFRS 7.42D e Disclosure

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít

X instant, credit

IFRS 7.42D e Disclosure

Eredeti eszközök átadás előtt

X instant, debit

IFRS 7.42D f Disclosure

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra X
instant, debit
is megjelenít

IFRS 7.42D f Disclosure

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel
mértékéig továbbra is megjelenít

X instant, credit

IFRS 7.42D f Disclosure

text block

IFRS 7.42E Disclosure, IFRS 7.42G Disclosure

table

IFRS 7.42E Disclosure, IFRS 7.42G Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök (kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek) valós
értéke, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre [abstract]

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel közzététele [text block]
Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel közzététele [abstract]
Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel közzététele [table]

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel instrumentum típusonként
axis
[axis]
Instrumentum típusai [member]

IFRS 7.B33 Example

member[default]

IFRS 7.B33 Example

Kiírt eladási (put) opciók [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Megvásárolt vételi opciók [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Garanciák [member]

member

IFRS 7.B33 Example

axis

IFRS 7.B33 Example

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel átruházás típusonként
[axis]
Átadás típusai [member]

member[default]

IFRS 7.B33 Example

Értékpapír kölcsönzés [member]

member

IFRS 7.B33 Example, IFRS 7.IG40B Example

Követelések faktorálása [member]

member

IFRS 7.B33 Example

Értékpapírosítás [member]

member

IFRS 7.B33 Example

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel közzététele [line items]

line items

Kivezetett pénzügyi eszközökben való folytatódó részvételt megtestesítő,
megjelenített eszközök

X instant, debit

IFRS 7.42E a Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben való folytatódó részvételt megtestesítő,
megjelenített kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 7.42E a Disclosure

Azon sorok ismertetése, amelyeken azon eszközök és kötelezettségek vannak
megjelenítve, amelyek révén megvalósul a folytatódó részvétel a kivezetett pénzügyi
eszközökben

text

IFRS 7.42E a Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben való folytatódó részvételt megtestesítő eszközök
valós értéke

X instant, debit

IFRS 7.42E b Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben való folytatódó részvételt megtestesítő
kötelezettségek valós értéke

X instant, credit

IFRS 7.42E b Disclosure

Folytatódó részvételből eredő veszteségnek való maximális kitettség

X instant

IFRS 7.42E c Disclosure

Információk arról, hogy hogyan határozzák meg a folytatódó részvételből eredő
veszteségnek való maximális kitettséget

text

IFRS 7.42E c Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan
pénzkiáramlás

X instant, credit

IFRS 7.42E d Disclosure

Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegek

X instant, credit

IFRS 7.42E d Disclosure

© IFRS Foundation

72

Kvalitatív információk a kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvételről

text

IFRS 7.42E f Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközök nyeresége (vesztesége) az átadás időpontjában

X duration, credit

IFRS 7.42G a Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvételből eredő bevétel

X duration, credit

IFRS 7.42G b Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvételből eredő, halmozottan
elszámolt bevétel

X instant, credit

IFRS 7.42G b Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvételből származó ráfordítás

X duration, debit

IFRS 7.42G b Disclosure

Halmozottan megjelenített, kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó
részvételből származó ráfordítás

X instant, debit

IFRS 7.42G b Disclosure

Annak magyarázata, hogy mikor történt a legnagyobb átadási tevékenység

text

IFRS 7.42G c (i) Disclosure

Legnagyobb átadási tevékenységet megtestesítő időszak alatti átadási
tevékenységből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 7.42G c (ii) Disclosure

Legnagyobb átadási tevékenységet megtestesítő időszak alatti átadási
tevékenységből származó bevételek

X duration, debit

IFRS 7.42G c (iii) Disclosure

text block

IFRS 7.42E e Disclosure

Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan pénzkiáramlások
vagy az átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek lejárati elemzésének
közzététele [text block]
Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan pénzkiáramlások
vagy az átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek lejárati elemzésének
közzététele [abstract]

Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan
pénzkiáramlások vagy az átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek table
lejárati elemzésének közzététele [table]

IFRS 7.42E e Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 a Example

Egy hónapon belül [member]

member

IFRS 7.B11 a Example, IFRS 7.B35 a Example

Egy hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B11 b Example, IFRS 7.B35 b Example

member

IFRS 7.B11 c Example

Három hónapon túli, de hat hónapon belüli [member]

member

IFRS 7.B35 c Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 b Example

Hat hónapon túli, de egy éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 d Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 c Example

member

IAS 1.61 b Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG28 d Example

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Egy éven túli, de három éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 e Example

Három éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IFRS 7.B35 f Example

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Három hónapon belül [member]

Három hónapon túli, de egy éven belüli [member]

Egy éven túli [member]

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

Öt éven túli [member]

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel instrumentum típusonként
axis
[axis]
Instrumentum típusai [member]

IFRS 7.B33 Example

member[default]

IFRS 7.B33 Example

Kiírt eladási (put) opciók [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Megvásárolt vételi opciók [member]

member

IFRS 7.IG40B Example

Garanciák [member]

member

IFRS 7.B33 Example

axis

IFRS 7.B33 Example

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel átruházás típusonként
[axis]
Átadás típusai [member]

member[default]

IFRS 7.B33 Example

Értékpapír kölcsönzés [member]

member

IFRS 7.B33 Example, IFRS 7.IG40B Example

Követelések faktorálása [member]

member

IFRS 7.B33 Example

Értékpapírosítás [member]

member

IFRS 7.B33 Example

Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan
pénzkiáramlások vagy az átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek line items
lejárati elemzésének közzététele [line items]
Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükséges diszkontálatlan
pénzkiáramlás

X instant, credit

IFRS 7.42E d Disclosure

Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegek

X instant, credit

IFRS 7.42E d Disclosure
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IFRS 9 kezdeti alkalmazásának magyarázata [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42J Disclosure

Pénzügyi eszközöknek az értékelési kategória alapján bekövetkező növekedése (csökkenése), az
IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42L a Disclosure

Pénzügyi eszközöknek az értékelési jellemző változásából származó növekedése (csökkenése), az
IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42L b Disclosure

Pénzügyi kötelezettségeknek az értékelési kategória alapján bekövetkező növekedése (csökkenése),
az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42L a Disclosure

Pénzügyi kötelezettségeknek az értékelési jellemző változásából származó növekedése (csökkenése), X
instant, credit
az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42L b Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke, az IFRS 9
kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M a Disclosure

X instant, debit

Olyan valós érték nyereség (veszteség), amelyet az eredményben vagy az egyéb átfogó
jövedelemben jelenítettek volna meg, ha a pénzügyi eszközök nem lettek volna átsorolva az amortizált X duration, credit
bekerülési értéken értékelt kategóriába, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az egyéb átfogó jövedelemmel szemben
valós értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke, az IFRS 9 kezdeti
alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M a Disclosure

X instant, debit

Olyan valós érték nyereség (veszteség), amelyet az eredményben jelenítettek volna meg, ha a
pénzügyi eszközök nem lettek volna átsorolva az eredménnyel szemben valósan értékelt kategóriából X
duration, credit
az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába, az IFRS 9 kezdeti
alkalmazása

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átsorolt pénzügyi eszközökre az átsorolás
időpontjában meghatározott effektív kamatláb, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42N a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átsorolt pénzügyi eszközökre megjelenített
kamatbevétel (ráfordítás), IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42N b Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi kötelezettségek valós értéke, az
IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X instant, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M a Disclosure

Olyan valós érték nyereség (veszteség), amelyet az eredményben vagy az egyéb átfogó
jövedelemben jelenítettek volna meg, ha a pénzügyi kötelezettségek nem lettek volna átsorolva az
amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42M b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átsorolt pénzügyi kötelezettségekre az
átsorolás időpontjában meghatározott effektív kamatláb, az IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X.XX instant

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42N a Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átsorolt pénzügyi kötelezettségekre
megjelenített kamatbevétel (ráfordítás), IFRS 9 kezdeti alkalmazása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42N b Disclosure

Pénzügyi instrumentumok értékvesztésére vonatkozó követelmények kezdeti alkalmazásának
magyarázata [text block]

text block

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42P Disclosure

Azon pénzügyi eszközök, amelyeknél a szerződéses cash flow jellemzők a kezdeti megjelenítéskori
tények és körülmények alapján lettek felbecsülve, a pénz időértékének módosulásához kapcsolódó
követelmények figyelmen kívül hagyásával

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42R Disclosure

Azon pénzügyi eszközök, amelyeknél a szerződéses cash flow jellemzők a kezdeti megjelenítéskori
tények és körülmények alapján lettek felbecsülve, az előtörlesztési jellemzőkre vonatkozó kivétel
figyelmen kívül hagyásával

X instant, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.42S Disclosure

text block

IFRS 13 - Disclosure Disclosure

text block

IFRS 13.93 Disclosure

table

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IAS 36.130 d (ii) Disclosure, IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IFRS 13.93 Disclosure

Kereskedési célú tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Egyéb tőkerészesedést megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Fedezeti alapba való befektetések [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Származékos termékek [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Befektetési célú ingatlan [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, IAS 17.31 a Disclosure,
IFRS 13.IE60 Example

Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 5.38 Common practice

axis

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

member[default]

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

member

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

[823000] Megjegyzések – Valós érték meghatározás
Valós érték meghatározás közzététele [text block]
Eszközök valós érték meghatározásának közzététele [text block]
Eszközök valós érték meghatározásának közzététele [abstract]
Eszközök valós érték meghatározásának közzététele [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Eszközök csoportjai [axis]
Eszközök [member]

Valós érték hierarchia szintjei [axis]
Valós értékelés hierarchiájának összes szintje [member]
Valós érték hierarchia 1. szintje [member]

© IFRS Foundation

74

Valós érték hierarchia 2. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Eszközök valós érték meghatározásának közzététele [line items]

line items

Eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Valós érték meghatározás okainak ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 a Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintjére, beszámolási időszak
végén tartott eszközök

X duration

IFRS 13.93 c Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre történő átvezetések okainak ismertetése,
eszközök

text

IFRS 13.93 c Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintjére, beszámolási időszak
végén tartott eszközök

X duration

IFRS 13.93 c Disclosure

Valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre történő átvezetések okainak ismertetése,
eszközök

text

IFRS 13.93 c Disclosure

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, hogy mikor kell megtörténtnek
tekinteni a szintek közötti átsorolást, eszközök

text

IFRS 13.93 c Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) Disclosure,
IFRS 13.95 Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési technikák ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának
ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásra használt értékelési technika megváltoztatása okainak
ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 d Disclosure

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek), valós érték
meghatározás, eszközök

X duration

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt nyereségek (veszteségek), valós érték
meghatározás, eszközök

X duration

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Vásárlások, valós érték meghatározás, eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Értékesítések, valós érték meghatározás, eszközök

(X) duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Kibocsátások, valós érték meghatározás, eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Rendezések, valós érték meghatározás, eszközök

(X) duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések, eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések, eszközök

(X) duration, credit

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték meghatározás növekedése (csökkenése) összesen, eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 e Disclosure

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Valós érték meghatározás változásainak egyeztetése, eszközök [abstract]
Eszközök az időszak kezdetén
Változások a valós érték meghatározásában, eszközök [abstract]

Eszközök az időszak végén

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek (veszteségek) meg lettek
text
jelenítve, valós érték meghatározás, eszközök

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek
(veszteségek) meg lettek jelenítve, valós érték meghatározás, eszközök

text

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések okainak ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések okainak ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Időszak végén tartott eszközökből származó nem realizált nyereségek vagy veszteségek
változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek),
valós érték meghatározás

X duration, credit

IFRS 13.93 f Disclosure

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken olyan nyereségek (veszteségek) lettek
megjelenítve, amelyek az időszak végén tartott eszközökön keletkező nem realizált
nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdoníthatóak, valós érték meghatározás

text

IFRS 13.93 f Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési eljárások ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.93 g Disclosure

Gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési politikáit és eljárásait, eszközök

text

IFRS 13.IE65 a (i) Example

Annak ismertetése, hogy kinek tartozik beszámolással az a gazdálkodó egységen
belüli csoport, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és
eljárásait, eszközök

text

IFRS 13.IE65 a (ii) Example

Valós érték meghatározás megvitatására és értékelésére vonatkozó belső
beszámolási folyamatok ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.IE65 a (iii) Example

Árazási modellek tesztelési folyamataira vonatkozó gyakoriság és módszerek
ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.IE65 b Example

Valós érték meghatározásokban bekövetkezett változások elemzési eljárásának
ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.IE65 c Example

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a
valós érték meghatározásánál használt, harmadik féltől származó információk az
IFRS 13-ban foglaltak szerint kerültek kialakításra, eszközök

text

IFRS 13.IE65 d Example

Valós érték meghatározására használt nem megfigyelhető inputok kialakítására és
igazolására alkalmazott módszerek ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.IE65 e Example

Valós érték meghatározás nem megfigyelhető inputok változásaira való érzékenységének
text
ismertetése, eszközök
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Nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok ismertetése, továbbá
annak ismertetése, hogy ezek a kölcsönös kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy
csökkenthetik le a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték
meghatározásra, eszközök

text

IFRS 13.93 h (i) Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezés tükrözése érdekében történő megváltoztatása a valós
értéket jelentősen megváltoztatná, eszközök

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való megváltoztatása miatti
növekedése (csökkenése), eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
növekedése, eszközök

X duration, debit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
csökkenése, eszközök

X duration, credit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan lett kiszámítva az egy vagy több nem megfigyelhető
inputnak az ésszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való
megváltoztatásának a valós érték meghatározásra vonatkozó hatása, eszközök

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a nem pénzügyi eszköz legértékesebb és legjobb
hasznosítása különbözik a jelenlegi használattól

text

IFRS 13.93 i Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a nem pénzügyi eszközt a legértékesebb és
legjobb hasznosítástól eltérő módon használják

text

IFRS 13.93 i Disclosure

Azon információk közzététele, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a valós érték
meghatározáshoz meghatározott csoportokat a pénzügyi helyzet kimutatás soraival
egyeztetni lehessen, eszközök [text block]

text block

IFRS 13.94 Disclosure

IFRS 13.48-ban szereplő kivétel használatára vonatkozó számviteli politikai döntés
ismertetése, eszközök

text

IFRS 13.96 Disclosure

Valós értéken értékelt eszközök csoportjai jellegének ismertetése

text

IFRS 13.IE64 a Example

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információ hogyan lett figyelembe
véve a valós érték meghatározásnál, eszközök

text

IFRS 13.IE64 b Example

text block

IFRS 13.93 Disclosure

table

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

member[default]

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintje [member]

member

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 2. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Kötelezettségek valós érték meghatározásának közzététele [text block]
Kötelezettségek valós érték meghatározásának közzététele [abstract]
Kötelezettségek valós érték meghatározásának közzététele [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Kötelezettségek csoportjai [axis]
Kötelezettségek [member]
Valós érték hierarchia szintjei [axis]
Valós értékelés hierarchiájának összes szintje [member]

Kötelezettségek valós érték meghatározásának közzététele [line items]

line items

Kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

Valós érték meghatározás okainak ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 a Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintjére, beszámolási időszak
végén tartott kötelezettségek

X duration

IFRS 13.93 c Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre történő átvezetések okainak ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 c Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintjére, beszámolási időszak
végén tartott kötelezettségek

X duration

IFRS 13.93 c Disclosure

Valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre történő átvezetések okainak ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 c Disclosure

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, hogy mikor kell megtörténtnek
tekinteni a szintek közötti átsorolást, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 c Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) Disclosure,
IFRS 13.95 Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési technikák ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának
ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásra használt értékelési technika megváltoztatása okainak
ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 d Disclosure
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Valós érték meghatározás változásának egyeztetése, kötelezettségek [abstract]
X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

Eredményben megjelenített veszteségek (nyereségek), valós érték
meghatározás, kötelezettségek

(X) duration

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt veszteségek (nyereségek), valós érték
meghatározás, kötelezettségek

(X) duration

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Vásárlások, valós érték meghatározás, kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Értékesítés, valós érték meghatározás, kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Kibocsátások, valós érték meghatározás, kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Rendezések, valós érték meghatározás, kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések, kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések, kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték meghatározás növekedése (csökkenése) összesen, kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 e Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

Kötelezettségek az időszak kezdetén
Változások a valós érték meghatározásában, kötelezettségek [abstract]

Kötelezettségek az időszak végén

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek (veszteségek) meg lettek
text
jelenítve, valós érték meghatározás, kötelezettségek

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek
(veszteségek) meg lettek jelenítve, valós érték meghatározás, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések okainak ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések okainak ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Időszak végén tartott kötelezettségekből származó nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyereségek
(veszteségek), valós érték meghatározás

X duration, credit

IFRS 13.93 f Disclosure

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken olyan nyereségek (veszteségek) lettek
megjelenítve, amelyek az időszak végén tartott kötelezettségeken keletkező nem realizált text
nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdoníthatóak, valós érték meghatározás

IFRS 13.93 f Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési eljárások ismertetése,
kötelezettségek

text

IFRS 13.93 g Disclosure

Gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési politikáit és eljárásait, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 a (i) Example

Annak ismertetése, hogy kinek tartozik beszámolással az a gazdálkodó egységen
belüli csoport, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és
eljárásait, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 a (ii) Example

Valós érték meghatározás megvitatására és értékelésére vonatkozó belső
beszámolási folyamatok ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 a (iii) Example

Árazási modellek tesztelési folyamataira vonatkozó gyakoriság és módszerek
ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 b Example

Valós érték meghatározásokban bekövetkezett változások elemzési eljárásának
ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 c Example

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a
valós érték meghatározásánál használt, harmadik féltől származó információk az
IFRS 13-ban foglaltak szerint kerültek kialakításra, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 d Example

Valós érték meghatározására használt nem megfigyelhető inputok kialakítására és
igazolására alkalmazott módszerek ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE65 e Example

Valós érték meghatározás nem megfigyelhető inputok változásaira való érzékenységének
text
ismertetése, kötelezettségek

IFRS 13.93 h (i) Disclosure

Nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok ismertetése, továbbá
annak ismertetése, hogy ezek a kölcsönös kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy
csökkenthetik le a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték
meghatározásra, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 h (i) Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezés tükrözése érdekében történő megváltoztatása a valós
értéket jelentősen megváltoztatná, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való megváltoztatása miatti
növekedése (csökkenése), kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
növekedése, kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
csökkenése, kötelezettségek

X duration, debit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan lett kiszámítva az egy vagy több nem megfigyelhető
inputnak az ésszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való
megváltoztatásának a valós érték meghatározásra vonatkozó hatása, kötelezettségek

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Azon információk közzététele, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a valós érték
meghatározáshoz meghatározott csoportokat a pénzügyi helyzet kimutatás soraival
egyeztetni lehessen, kötelezettségek [text block]

text block

IFRS 13.94 Disclosure

IFRS 13.48-ban szereplő kivétel használatára vonatkozó számviteli politikai döntés
ismertetése, kötelezettségek

text

IFRS 13.96 Disclosure
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Valós értéken értékelt kötelezettségek csoportjai jellegének ismertetése

text

IFRS 13.IE64 a Example

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információ hogyan lett figyelembe
véve a valós érték meghatározásnál, kötelezettségek

text

IFRS 13.IE64 b Example

text block

IFRS 13.93 Disclosure

table

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

member[default]

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintje [member]

member

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 2. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintje [member]

member

IFRS 13.93 b Disclosure

Saját tőke valós érték meghatározásának közzététele [text block]
Saját tőke valós érték meghatározásának közzététele [abstract]
Saját tőke valós érték meghatározásának közzététele [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai [axis]
Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]
Valós érték hierarchia szintjei [axis]
Valós értékelés hierarchiájának összes szintje [member]

Saját tőke valós érték meghatározásának közzététele [line items]

line items

Saját tőke

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Valós érték meghatározás okainak ismertetése, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 a Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintjére, a gazdálkodó egység
beszámolási időszak végén tartott saját tőkeinstrumentumai

X duration

IFRS 13.93 c Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre történő átvezetések okainak ismertetése, a
text
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 c Disclosure

Átvezetések a valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintjére, a gazdálkodó egység
beszámolási időszak végén tartott saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 c Disclosure

X duration

Valós érték hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre történő átvezetések okainak ismertetése, a
text
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 c Disclosure

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, hogy mikor kell megtörténtnek
tekinteni a szintek közötti átsorolást, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 c Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) Disclosure,
IFRS 13.95 Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési technikák ismertetése, a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának
ismertetése, gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 d Disclosure

Valós érték meghatározásra használt értékelési technika megváltoztatása okainak
ismertetése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 d Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Eredményben megjelenített veszteségek (nyereségek), valós érték
meghatározás, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

(X) duration

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt veszteségek (nyereségek), valós érték
meghatározás, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

(X) duration

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Vásárlások, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

X duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Értékesítések, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

(X) duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Kibocsátások, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

X duration, credit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Rendezések, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

(X) duration, debit

IFRS 13.93 e (iii) Disclosure

Valós érték meghatározás változásainak egyeztetése, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

Saját tőke az időszak kezdetén

Változások a valós érték meghatározásában, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések, a gazdálkodó egység saját X
duration, credit
tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések, a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure
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Valós érték meghatározás növekedése (csökkenése) összesen, a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai

Saját tőke az időszak végén

X duration, credit

IFRS 13.93 e Disclosure

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IAS 1.78 e Disclosure,
IFRS 1.24 a Disclosure, IFRS 1.32 a (i) Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure,
IFRS 13.93 e Disclosure

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek (veszteségek) meg lettek
text
jelenítve, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 e (i) Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem azon sorainak ismertetése, amelyeken a nyereségek
(veszteségek) meg lettek jelenítve, valós érték meghatározás, a gazdálkodó egység saját text
tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 e (ii) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjére történő átvezetések okainak ismertetése, a gazdálkodó
text
egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Valós érték hierarchia 3. szintjéről történő átvezetések okainak ismertetése, gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 e (iv) Disclosure

Gazdálkodó egység időszak végén tartott saját tőkeinstrumentumaiból származó nem
realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben
megjelenített nyereségek (veszteségek), valós érték meghatározás

X duration, credit

IFRS 13.93 f Disclosure

Eredmény azon sorainak ismertetése, amelyeken olyan nyereségek (veszteségek)
lettek megjelenítve, amelyek a gazdálkodó egységnek az időszak végén tartott saját
text
tőkeinstrumentumain keletkező nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának
tulajdoníthatóak, valós érték meghatározás

IFRS 13.93 f Disclosure

Valós érték meghatározás során használt értékelési eljárások ismertetése, a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 g Disclosure

Gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési politikáit és eljárásait, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 a (i) Example

Annak ismertetése, hogy kinek tartozik beszámolással az a gazdálkodó egységen
belüli csoport, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és
eljárásait, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 a (ii) Example

Valós érték meghatározás megvitatására és értékelésére vonatkozó belső
text
beszámolási folyamatok ismertetése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.IE65 a (iii) Example

Árazási modellek tesztelési folyamataira vonatkozó gyakoriság és módszerek
ismertetése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 b Example

Valós érték meghatározásokban bekövetkezett változások elemzési eljárásának
ismertetése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 c Example

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy
a valós érték meghatározásánál használt, harmadik féltől származó információk
az IFRS 13-ban foglaltak szerint kerültek kialakításra, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 d Example

Valós érték meghatározására használt nem megfigyelhető inputok kialakítására
és igazolására alkalmazott módszerek ismertetése, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE65 e Example

Valós érték meghatározás nem megfigyelhető inputok változásaira való érzékenységének
text
ismertetése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.93 h (i) Disclosure

Nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok ismertetése, továbbá
annak ismertetése, hogy ezek a kölcsönös kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy
csökkenthetik le a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték
meghatározásra, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 h (i) Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezés tükrözése érdekében történő megváltoztatása a valós
értéket jelentősen megváltoztatná, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való megváltoztatása miatti
növekedése (csökkenése), a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X duration, credit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
növekedése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X duration, credit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Valós érték meghatározás egy vagy több nem-megfigyelhető inputnak az ésszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő változása miatti
csökkenése, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X duration, debit

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Annak ismertetése, hogy hogyan lett kiszámítva az egy vagy több nem megfigyelhető
inputnak az ésszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében való
megváltoztatásának a valós érték meghatározásra vonatkozó hatása, a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.93 h (ii) Disclosure

Azon információk közzététele, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a valós érték
meghatározáshoz meghatározott csoportokat a pénzügyi helyzet kimutatás soraival
egyeztetni lehessen, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [text block]

text block

IFRS 13.94 Disclosure

Gazdálkodó egység valós értéken értékelt saját tőkeinstrumentumai csoportjai jellegének
ismertetése

text

IFRS 13.IE64 a Example

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információ hogyan lett figyelembe
véve a valós érték meghatározásnál, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

text

IFRS 13.IE64 b Example

text block

IFRS 13.93 d Disclosure

Eszközök valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
közzététele [text block]
Eszközök valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
közzététele [abstract]

Eszközök valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
table
közzététele [table]
Értékelés [axis]

axis
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IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
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member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IAS 36.130 d (ii) Disclosure, IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IFRS 13.93 Disclosure

Kereskedési célú tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Egyéb tőkerészesedést megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Fedezeti alapba való befektetések [member]

member

IFRS 13.IE60 Example

Származékos termékek [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 7.IG40B Example

Befektetési célú ingatlan [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, IAS 17.31 a Disclosure,
IFRS 13.IE60 Example

Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 5.38 Common practice

axis

IFRS 13.93 d Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 d Disclosure

member

IFRS 13.62 Example

Piachoz hasonlítható társaságok [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Piachoz hasonlítható árak [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Mátrix árazás [member]

member

IFRS 13.B7 Example

Konszenzusos árazás [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Bekerülési érték megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Jövedelem-megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Diszkontált cash flow [member]

member

IFRS 13.B11 a Example, IFRS 13.IE63 Example

Opcióárazási modell [member]

member

IFRS 13.B11 b Example, IFRS 13.IE63 Example

Többperiódusú értéknövekmény módszer [member]

member

IFRS 13.B11 c Example

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Súlyozott átlag [member]

member

Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Eszközök csoportjai [axis]
Eszközök [member]

Valós érték meghatározására használt értékelési technikák [axis]
Értékelési technikák [member]
Piac megközelítés [member]

Tartomány [axis]

Tartományok [member]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure, IFRS 7.7 Common
practice

Tartomány teteje [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Eszközök valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
line items
közzététele [line items]
Kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.B36 a Example

Részvények múltbeli volatilitása, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.B36 b Example

Helyesbítés a közép-piaci konszenzusos árhoz, jelentős nem megfigyelhető inputok,
eszközök

X.XX duration

IFRS 13.B36 c Example

Kötelem teljesítéséhez kifizetendő jövőbeni pénzkiáramlások jelenlegi becslése, jelentős
nem megfigyelhető inputok, eszközök

X duration

IFRS 13.B36 d Example

Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, jelentős nem megfigyelhető
inputok, eszközök

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Pénztermelő egységre vonatkozó cash flow-k pénzügyi előrejelzése, jelentős nem
megfigyelhető inputok, eszközök

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Súlyozott átlagos tőkeköltség, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Árbevételi szorzó, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Állandó előtörlesztési ráta, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Nemteljesítési valószínűség, jelentős nem megfigyelhető inputok, eszközök

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

text block

IFRS 13.93 d Disclosure

Kötelezettségek valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
közzététele [text block]
Kötelezettségek valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető
inputok közzététele [abstract]
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Kötelezettségek valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető
inputok közzététele [table]

table

IFRS 13.93 d Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IFRS 13.93 d Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 d Disclosure

member

IFRS 13.62 Example

Piachoz hasonlítható társaságok [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Piachoz hasonlítható árak [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Mátrix árazás [member]

member

IFRS 13.B7 Example

Konszenzusos árazás [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Bekerülési érték megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Jövedelem-megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Diszkontált cash flow [member]

member

IFRS 13.B11 a Example, IFRS 13.IE63 Example

Opcióárazási modell [member]

member

IFRS 13.B11 b Example, IFRS 13.IE63 Example

Többperiódusú értéknövekmény módszer [member]

member

IFRS 13.B11 c Example

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Súlyozott átlag [member]

member

Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Kötelezettségek csoportjai [axis]
Kötelezettségek [member]
Valós érték meghatározására használt értékelési technikák [axis]
Értékelési technikák [member]
Piac megközelítés [member]

Tartomány [axis]

Tartományok [member]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure, IFRS 7.7 Common
practice

Tartomány teteje [member]

member

Kötelezettségek valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető
inputok közzététele [line items]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

line items

Kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.B36 a Example

Részvények múltbeli volatilitása, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.B36 b Example

Helyesbítés a közép-piaci konszenzus árhoz, jelentős nem megfigyelhető inputok,
kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.B36 c Example

Kötelem teljesítéséhez kifizetendő jövőbeni pénzkiáramlások jelenlegi becslése, jelentős
nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X duration

IFRS 13.B36 d Example

Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, jelentős nem megfigyelhető
inputok, kötelezettségek

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Pénztermelő egységre vonatkozó cash flow-k pénzügyi előrejelzése, jelentős nem
megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Súlyozott átlagos tőkeköltség, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Árbevételi szorzó, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Állandó előtörlesztési ráta, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Nemteljesítési valószínűség, jelentős nem megfigyelhető inputok, kötelezettségek

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

text block

IFRS 13.93 d Disclosure

table

IFRS 13.93 d Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Saját tőke valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
közzététele [text block]
Saját tőke valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető inputok
közzététele [abstract]
Saját tőke valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető
inputok közzététele [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]
Valós értéken [member]
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Ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

Nem ismétlődő valós érték meghatározás [member]

member

IFRS 13.93 a Disclosure

member

IFRS 13.97 Disclosure

axis

IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 Disclosure

axis

IFRS 13.93 d Disclosure

member[default]

IFRS 13.93 d Disclosure

member

IFRS 13.62 Example

Piachoz hasonlítható társaságok [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Piachoz hasonlítható árak [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Mátrix árazás [member]

member

IFRS 13.B7 Example

Konszenzusos árazás [member]

member

IFRS 13.IE63 Example

Bekerülési érték megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Jövedelem-megközelítés [member]

member

IFRS 13.62 Example

Diszkontált cash flow [member]

member

IFRS 13.B11 a Example, IFRS 13.IE63 Example

Opcióárazási modell [member]

member

IFRS 13.B11 b Example, IFRS 13.IE63 Example

Többperiódusú értéknövekmény módszer [member]

member

IFRS 13.B11 c Example

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Súlyozott átlag [member]

member

Pénzügyi helyzet kimutatásban nem valós értéken értékelt, de amelynek valós
értéke közzé lett téve [member]
Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai [axis]
Gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]
Valós érték meghatározására használt értékelési technikák [axis]
Értékelési technikák [member]
Piac megközelítés [member]

Tartomány [axis]

Tartományok [member]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure, IFRS 7.7 Common
practice

Tartomány teteje [member]

member

Saját tőke valós értékének meghatározása során használt jelentős, nem megfigyelhető
inputok közzététele [line items]
Kamatláb, jelentős nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

line items
X.XX duration

IFRS 13.B36 a Example

Részvények múltbeli volatilitása, jelentős nem megfigyelhető inputok, gazdálkodó egység X.XX
duration
saját tőkeinstrumentumai

IFRS 13.B36 b Example

Helyesbítés a közép-piaci konszenzus árhoz, jelentős nem megfigyelhető inputok, a
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X.XX duration

IFRS 13.B36 c Example

Kötelem teljesítéséhez kifizetendő jövőbeni pénzkiáramlások jelenlegi becslése, jelentős
nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X duration

IFRS 13.B36 d Example

Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, jelentős nem megfigyelhető
inputok, a gazdálkodó egység saját tőkeintrumentumai

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Pénztermelő egységre vonatkozó cash flow-k pénzügyi előrejelzése, jelentős nem
megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai

X duration

IFRS 13.B36 e Example

Súlyozott átlagos tőkeköltség, jelentős nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Árbevételi szorzó, jelentős nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Állandó előtörlesztési ráta, jelentős nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

Nemteljesítési valószínűség, jelentős nem megfigyelhető inputok, a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

X.XX duration

IFRS 13.IE63 Example

text block

IFRS 13.98 Disclosure

table

IFRS 13.98 Disclosure

axis

IFRS 13.98 Disclosure

member[default]

IFRS 13.98 Disclosure

Valós értéken értékelt és harmadik féltől származó, leválaszthatatlan hitelminőség-javítással
kibocsátott kötelezettségek közzététele [text block]
Valós értéken értékelt és harmadik féltől származó, leválaszthatatlan hitelminőség-javítással
kibocsátott kötelezettségek közzététele [abstract]
Valós értéken értékelt és harmadik féltől származó, leválaszthatatlan hitelminőség-javítással
kibocsátott kötelezettségek közzététele [table]
Valós értéken értékelt és harmadik fél által adott elválaszthatatlan hitelminőség-javítási
lehetőséggel kibocsátott kötelezettségek [axis]
Valós értéken értékelt és harmadik fél által adott elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott kötelezettségek [member]
Valós értéken értékelt és harmadik féltől származó, leválaszthatatlan hitelminőség-javítással
kibocsátott kötelezettségek közzététele [line items]

line items

Harmadik féltől származó hitelképesség-növelések létezésének ismertetése

text

IFRS 13.98 Disclosure

Annak ismertetése, hogy harmadik féltől származó hitelminőség javítás van-e
figyelembevéve a valós érték meghatározásában

text

IFRS 13.98 Disclosure

[823180] Megjegyzések - Immateriális javak
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Immateriális javak közzététele [text block]

text block

IAS 38 - Disclosure Disclosure

text block

IAS 38.118 Disclosure

table

IAS 38.118 Disclosure

axis

IAS 38.118 Disclosure

member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.127 Example,
IAS 38.118 Disclosure

Márkanevek [member]

member

IAS 38.119 a Example

Feltárási és felmérési immateriális javak [member]

member

IFRS 6.25 Disclosure

Újságcímek és kiadványcímek [member]

member

IAS 38.119 b Example

Számítógépes szoftver [member]

member

IAS 38.119 c Example

Licencek és franchise-ok [member]

member

IAS 38.119 d Example

GSM licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

UMTS licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

LTE licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

member

IAS 38.119 e Example

Repülőtér használati jogok [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Bányászati jogok [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Receptek, formulák, modellek, tervek és mintapéldányok [member]

member

IAS 38.119 f Example

Vevőkkel kapcsolatos immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Felvásárolt üzlet értéke [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Aktivált fejlesztési kiadások [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Fejlesztés alatt álló immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 g Example

Egyéb immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 Common practice

axis

IAS 38.118 Disclosure

member[default]

IAS 38.118 Disclosure

Saját előállítású [member]

member

IAS 38.118 Disclosure

Nem saját előállítású [member]

member

IAS 38.118 Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [text block]
Részletes információk közzététele az immateriális javakról [abstract]
Részletes információk közzététele az immateriális javakról [table]
Goodwilltől eltérő immateriális javak csoportjai [axis]
Immateriális javak a goodwill kivételével [member]

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és
működtetési jogok [member]

Generálás módszerei [axis]
Generálás módszerei [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [line items]
Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek) az
immateriális javak amortizációját tartalmazza(zák)
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Amortizációs módszer, immateriális javak a goodwill kivételével

text

IAS 38.118 b Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, immateriális javak a goodwill kivételével text

IAS 38.118 a Disclosure

Átértékelés tényleges időpontjai, immateriális javak a goodwill kivételével

text

IAS 38.124 a (i) Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 38.118 e Disclosure

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, immateriális javak a goodwill
kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, immateriális javak a goodwill
kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (i) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), immateriális
javak a goodwill kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (vii) Disclosure

Amortizáció, immateriális javak a goodwill kivételével

(X) duration

IAS 38.118 e (vi) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, immateriális javak a
goodwill kivételével

(X) duration

IAS 38.118 e (iv) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, immateriális
javak a goodwill kivételével

X duration

IAS 38.118 e (v) Disclosure

Átértékelési növekedés (csökkenés), immateriális javak a goodwill kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Goodwillen kívüli immateriális javak változásainak egyeztetése [abstract]
Immateriális javak a goodwill kivételével az időszak kezdetén
Változások az immateriális javakban a goodwill kivételével [abstract]

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség, immateriális (X)
duration
javak a goodwill kivételével

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben elszámolt visszaírása, X
duration
immateriális javak a goodwill kivételével

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés),
immateriális javak a goodwill kivételével [abstract]
Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), immateriális javak a
goodwill kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), immateriális javak a X
duration, debit
goodwill kivételével

IAS 38.118 e (viii) Disclosure

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés)
összesen, immateriális javak a goodwill kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e Common practice

Elidegenítések, immateriális javak a goodwill kivételével

(X) duration, credit

IAS 38.118 e (ii) Disclosure

Selejtezések, immateriális javak a goodwill kivételével

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Elidegenítések és selejtezések, immateriális javak a goodwill kivételével
összesen

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, immateriális javak a goodwill
kivételével

(X) duration, credit

IAS 38.118 e (ii) Disclosure

Leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó csökkenés, immateriális
javak a goodwill kivételével

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IAS 38.118 e Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 38.118 e Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével, átértékelt eszközök

X instant, debit

IAS 38.124 a (ii) Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével, átértékelt eszközök, bekerülési értéken

X instant, debit

IAS 38.124 a (iii) Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével, átértékelési többlet

X instant, credit

IAS 38.124 b Disclosure

text block

IAS 38.122 a Disclosure

table

IAS 38.122 a Disclosure

axis

IAS 38.122 a Disclosure

member[default]

IAS 38.122 a Disclosure

Elidegenítések és selejtezések, immateriális javak a goodwill kivételével
[abstract]

Immateriális javak a goodwill kivételével az időszak végén
Immateriális javak átértékelése [abstract]

Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak közzététele [text block]
Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak közzététele [abstract]
Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak közzététele [table]
Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak [axis]
Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak [member]
Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak közzététele [line items]

line items

Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak

X instant, debit

IAS 36.134 b Disclosure, IAS 36.135 b Disclosure,
IAS 38.122 a Disclosure

Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak, valamint a határozatlan hasznos
élettartamot alátámasztó értékelés ismertetése

text

IAS 38.122 a Disclosure

text block

IAS 38.122 b Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [table]

table

IAS 38.122 b Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök [axis]

axis

IAS 38.122 b Disclosure

member[default]

IAS 38.122 b Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [text block]
Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [abstract]

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök [member]
Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [line items]

line items

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak ismertetése

text

IAS 38.122 b Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök

X instant, debit

IAS 38.122 b Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök amortizációs időszakából
még hátralévő rész

X.XX instant

IAS 38.122 b Disclosure

Állami támogatás útján megszerzett immateriális javak, kezdetben megjelenített valós érték

X instant, debit

IAS 38.122 c (i) Disclosure

Állami támogatás útján megszerzett immateriális javak

X instant, debit

IAS 38.122 c (ii) Disclosure
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Állami támogatás formájában megszerzett és a beszerzéskor valós értéken megjelenített immateriális
javak közzététele

text

IAS 38.122 c (iii) Disclosure

Immateriális javak, amelyek tulajdonjoga korlátozott

X instant, debit

IAS 38.122 d Disclosure

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított immateriális javak

X instant, debit

IAS 38.122 d Disclosure

Immateriális javak megszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek

X instant, credit

IAS 38.122 e Disclosure

Teljesen amortizált immateriális javak ismertetése

text

IAS 38.128 a Example

Gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, de meg nem jelenített jelentős immateriális javak
ismertetése

text

IAS 38.128 b Example

Immateriális javak átértékelési többletének felosztására vonatkozó korlátozások magyarázata

text

IAS 38.124 b Disclosure

Kutatási és fejlesztési ráfordítás

X duration, debit

IAS 38.126 Disclosure

Immateriális javakban és goodwillban bekövetkezett változások levezetésének közzététele [text block] text block

IAS 38.118 Common practice

Immateriális javakban és goodwillban bekövetkezett változások levezetésének közzététele
[abstract]
Immateriális javakban és goodwillban bekövetkezett változások levezetésének közzététele
[table]

table

IAS 38.118 Common practice

axis

IAS 38.118 Common practice

member[default]

IAS 38.118 Common practice

member

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.127 Example,
IAS 38.118 Disclosure

Márkanevek [member]

member

IAS 38.119 a Example

Feltárási és felmérési immateriális javak [member]

member

IFRS 6.25 Disclosure

Újságcímek és kiadványcímek [member]

member

IAS 38.119 b Example

Számítógépes szoftver [member]

member

IAS 38.119 c Example

Licencek és franchise-ok [member]

member

IAS 38.119 d Example

GSM licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

UMTS licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

LTE licencek [member]

member

IAS 38.119 Common practice

member

IAS 38.119 e Example

Repülőtér használati jogok [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Bányászati jogok [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Receptek, formulák, modellek, tervek és mintapéldányok [member]

member

IAS 38.119 f Example

Vevőkkel kapcsolatos immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Felvásárolt üzlet értéke [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Aktivált fejlesztési kiadások [member]

member

IAS 38.119 Common practice

Fejlesztés alatt álló immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 g Example

Egyéb immateriális javak [member]

member

IAS 38.119 Common practice

member

IAS 36.127 Example

axis

IAS 38.118 Disclosure

Immateriális javak és goodwill csoportjai [axis]
Immateriális javak és goodwill [member]
Immateriális javak a goodwill kivételével [member]

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és
működtetési jogok [member]

Goodwill [member]
Generálás módszerei [axis]
Generálás módszerei [member]

member[default]

IAS 38.118 Disclosure

Saját előállítású [member]

member

IAS 38.118 Disclosure

Nem saját előállítású [member]

member

IAS 38.118 Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]
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Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Immateriális javakban és goodwillban bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele
[line items]

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

line items

Immateriális javak és a goodwill változásainak egyeztetése [abstract]
Immateriális javak és goodwill az időszak kezdetén

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, immateriális javak a goodwill
kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, immateriális javak és goodwill

X duration, debit

IAS 38.118 e (i) Common practice

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), immateriális
javak és goodwill

X duration, debit

IAS 38.118 e (vii) Common practice

Amortizáció, immateriális javak a goodwill kivételével

(X) duration

IAS 38.118 e (vi) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, immateriális javak és
goodwill

(X) duration

IAS 38.118 e (iv) Common practice

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, immateriális
javak a goodwill kivételével

X duration

IAS 38.118 e (v) Disclosure

Átértékelési növekedés (csökkenés), immateriális javak a goodwill kivételével

X duration, debit

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Változások az immateriális javakban és a goodwillban [abstract]

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség, immateriális (X)
duration
javak a goodwill kivételével

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben elszámolt visszaírása, X
duration
immateriális javak a goodwill kivételével

IAS 38.118 e (iii) Disclosure

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés),
immateriális javak és goodwill [abstract]
Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), immateriális javak és
goodwill

X duration, debit

IAS 38.118 e Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), immateriális javak
és goodwill

X duration, debit

IAS 38.118 e (viii) Common practice

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés)
összesen, immateriális javak és goodwill

X duration, debit

IAS 38.118 e Common practice

Elidegenítések, immateriális javak és goodwill

(X) duration, credit

IAS 38.118 e (ii) Common practice

Selejtezések, immateriális javak és goodwill

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Elidegenítések és selejtezések, immateriális javak és goodwill összesen

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, immateriális javak és goodwill

(X) duration, credit

IAS 38.118 e (ii) Common practice

Leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó csökkenés, immateriális
javak és goodwill

(X) duration, credit

IAS 38.118 e Common practice

Halasztott adókövetelések későbbi megjelenítése, goodwill

(X) duration, credit

IFRS 3.B67 d (iii) Disclosure

Immateriális javak és goodwill növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IAS 38.118 e Common practice

X instant, debit

IAS 1.55 Common practice

Módosítatlan összehasonlító információ azonosítása

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Annak kijelentése, hogy a nem módosított összehasonlító információkat eltérő alapon készítették

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ készítésére vonatkozó alap magyarázata

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

text block

IAS 41 - Disclosure Disclosure

Biológiai eszközök és mezőgazdasági termékek kezdeti megjelenítéséből származó nyereségek
(veszteségek) a tárgyidőszakban

X duration, credit

IAS 41.40 Disclosure

Biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett valós értékében bekövetkezett tárgyidőszaki
változásból származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 41.40 Disclosure

Részletes információ közzététele a biológiai eszközökről [text block]

text block

IAS 41.43 Example

table

IAS 41.43 Example

axis

IAS 41.43 Example

member[default]

IAS 41.43 Example

member

IAS 41.43 Example

Elidegenítések és selejtezések, immateriális javak és goodwill [abstract]

Immateriális javak és goodwill az időszak végén

[824180] Megjegyzések - Mezőgazdaság
Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarításkori értéke és biológiai eszközökhöz kapcsolódó
állami támogatások közzététele [text block]

Részletes információ közzététele a biológiai eszközökről [abstract]
Részletes információ közzététele a biológiai eszközökről [table]
Biológiai eszközök típus szerint [axis]
Biológiai eszközök, típus [member]
Fogyasztható biológiai eszközök [member]
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Termő biológiai eszközök [member]

member

IAS 41.43 Example

axis

IAS 41.43 Example

member[default]

IAS 41.43 Example

Érett biológiai eszközök [member]

member

IAS 41.43 Example

Éretlen biológiai eszközök [member]

member

IAS 41.43 Example

Biológiai eszközök kor szerint [axis]
Biológiai eszközök, kor [member]

Részletes információ közzététele a biológiai eszközökről [line items]

line items

Biológiai eszközök ismertetése

text

IAS 41.41 Disclosure

Biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure, IAS 41.43 Example,
IAS 41.50 Disclosure

Biológiai eszközökre vonatkozó tevékenységek jellegének ismertetése

text

IAS 41.46 a Disclosure

Biológiai eszközöknek és mezőgazdasági termékek hozamának fizikai mennyiségére vonatkozó nem
pénzügyi értékelések vagy becslések ismertetése

text

IAS 41.46 b Disclosure

Korlátozott tulajdonjoggal rendelkező biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 41.49 a Disclosure

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök

X instant, debit

IAS 41.49 a Disclosure

Biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos elkötelezettségek

X instant, credit

IAS 41.49 b Disclosure

Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés ismertetése

text

IAS 41.49 c Disclosure

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások levezetésének közzététele [text block]

text block

IAS 41.50 Disclosure

table

IAS 41.50 Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Valós értéken [member]

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Bekerülési értéken [member]

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IAS 41.55 Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [abstract]
Biológiai eszközökben bekövetkezett változások levezetésének közzététele [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [line items]

line items

Biológiai eszközök változásainak egyeztetése [abstract]
Biológiai eszközök az időszak kezdetén

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure, IAS 41.43 Example,
IAS 41.50 Disclosure

X duration, debit

IAS 41.50 b Disclosure

Biológiai eszközök változásai [abstract]
Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, biológiai eszközök
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Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, biológiai eszközök

X duration, debit

IAS 41.50 e Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), biológiai
eszközök

X duration, debit

IAS 41.50 f Disclosure

Értékcsökkenés, biológiai eszközök

(X) duration

IAS 41.55 c Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, biológiai eszközök

(X) duration

IAS 41.55 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, biológiai
eszközök

X duration

IAS 41.55 b Disclosure

Fizikai változásoknak tulajdonítható valós érték módosításból származó
nyereségek (veszteségek), biológiai eszközök

X duration

IAS 41 - Example 1 XYZ Dairy Ltd Example,
IAS 41.51 Example

Árváltozásoknak tulajdonítható valós érték módosításból származó
nyereségek (veszteségek), biológiai eszközök

X duration

IAS 41 - Example 1 XYZ Dairy Ltd Example,
IAS 41.51 Example

Valós érték módosításból származó nyereségek (veszteségek) összesen,
biológiai eszközök

X duration

IAS 41.50 a Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), biológiai eszközök

X duration, debit

IAS 41.50 g Disclosure

Elidegenítések, biológiai eszközök

(X) duration, credit

IAS 41.50 c Disclosure

Betakarítás miatti csökkenés, biológiai eszközök

(X) duration, credit

IAS 41.50 d Disclosure

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, biológiai eszközök

(X) duration, credit

IAS 41.50 c Disclosure

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IAS 41.50 Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 f Disclosure, IAS 41.43 Example,
IAS 41.50 Disclosure

Biológiai eszközök ismertetése, ha a valós érték információ megbízhatatlan

text

IAS 41.54 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározni a bekerülési
értéken értékelt biológiai eszközökre

text

IAS 41.54 b Disclosure

Azon becslések tartománya, amelyeken belül a biológiai eszközök valós értéke valószínűleg található,
text
bekerülési értéken

IAS 41.54 c Disclosure

Értékcsökkentés módszere, biológiai eszközök, bekerülési értéken

text

IAS 41.54 d Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, biológiai eszközök, bekerülési értéken

text

IAS 41.54 e Disclosure

Korábban bekerülési értéken értékelt biológiai eszközök ismertetése

text

IAS 41.56 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy a valós érték miért válik megbízhatóvá, a korábban bekerülési értéken
értékelt biológiai eszközöknél

text

IAS 41.56 b Disclosure

Azon biológiai eszközre vonatkozóan a változás hatásának magyarázata, amelyre a valós érték
megbízhatóan mérhetővé válik

text

IAS 41.56 c Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban megjelenített mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó állami támogatások
text
jellegének és mértékének ismertetése

IAS 41.57 a Disclosure

Mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó állami támogatáshoz kapcsolódó nem teljesített feltételek
és egyéb függő tételek ismertetése

text

IAS 41.57 b Disclosure

Mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó állami támogatások szintje jelentős csökkenésének
magyarázata

text

IAS 41.57 c Disclosure

text block

Effective
2016-01-01 IFRS 14 - Presentation Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14 - Disclosure Disclosure

Valós érték módosításból származó nyereségek (veszteségek), biológiai
eszközök [abstract]

Biológiai eszközök az időszak végén

[824500] Hatósági halasztott számlaegyenlegek
Hatósági halasztott számlák közzététele [text block]
Hatósági halasztott számlák bemutatásának tételei [abstract]
Pénzügyi helyzet kimutatás [abstract]
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei és kapcsolódó halasztott adókövetelések
[abstract]
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei [abstract]
Elidegenítési csoporthoz közvetlenül kapcsolódó hatósági halasztott számlák tartozik X
instant, debit
egyenlegei

Effective 2016-01-01 IFRS 14.25 Disclosure

Egyéb hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE5 Example

Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek összesenje

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókövetelés

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B11 b Disclosure

Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek és halasztott adókövetelések
összesenje

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B11 a Disclosure

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.21 Disclosure

Elidegenítési csoporthoz közvetlenül kapcsolódó hatósági halasztott számlák követel X
instant, credit
egyenlegei

Effective 2016-01-01 IFRS 14.25 Disclosure

Egyéb hatósági halasztott számlák követel egyenlegei

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE5 Example

Hatósági halasztott számla követel egyenlegeinek összesenje

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 b Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Eszközök és hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei
Hatósági halasztott számlák követel egyenlegei és kapcsolódó halasztott adókötelezettség
[abstract]
Hatósági halasztott számlák követel egyenlegei [abstract]
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Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókötelezettség

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B11 b Disclosure

Hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek és kapcsolódó halasztott
adókötelezettség összesenje

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B11 a Disclosure

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.21 Disclosure

Nyereség (veszteség), beleértve az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.23 Disclosure

Nyereség (veszteség), beleértve az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását,
anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható érték

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE1 Example

Nyereség (veszteség), beleértve az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását,
ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható érték

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE1 Example

Közvetlenül a megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.25 Disclosure

Eredményhez kapcsolódó egyéb hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó
mozgása

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE5 Common practice

Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásának
összesenje

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.23 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegekből származó halasztott
adó nettó mozgása

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B12 b Disclosure

Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásának és a
kapcsolódó halasztott adó nettó mozgásának összesenje

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.24 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.B12 a Disclosure

Saját tőke, kötelezettségek és hatósági halasztott számlák követel egyenlegei
Eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás [abstract]

Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a
kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása [abstract]
Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása [abstract]

Egyéb átfogó jövedelemhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása
[abstract]
Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, az eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez X
duration, credit
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, az eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez X
duration, credit
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 a Disclosure

Eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgásához kapcsolódó nyereségadó

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 a Disclosure

Eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgásának nyereségei (veszteségei), adózás után

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó
mozgásán, adózás után

(X) duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgásának nyereségei (veszteségei), adózás előtt

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó
mozgásán, adózás előtt

(X) duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.22 b Disclosure

X.XX duration

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség), beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek X.XX
duration
nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke, beleértve a hatósági
halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását

X.XX duration

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke folytatódó tevékenységekből, beleértve
a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó X.XX duration
mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) higított értéke folytatódó tevékenységekből,
beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott X.XX duration
adó nettó mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke folytatódó tevékenységekből,
beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott X.XX duration
adó nettó mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke megszűnt tevékenységekből, beleértve
a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó X.XX duration
mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) higított értéke megszűnt tevékenységekből,
beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott X.XX duration
adó nettó mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt,az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása [abstract]

Eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgásához kapcsolódó nyereségadó
Egy részvényre jutó eredmény [abstract]
Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke, beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását
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Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alap és higított értéke megszűnt tevékenységekből,
beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott X.XX duration
adó nettó mozgását

Effective 2016-01-01 IFRS 14.26 Disclosure

Hatósági halasztott számlaegyenlegek megjelenítésére és kivezetésére, valamint kezdeti és későbbi
értékelésére használt alap ismertetése

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.32 Disclosure

Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos információ közzététele [text block]

text block

Effective 2016-01-01 IFRS 14 - Explanation of
activities subject to rate regulation Disclosure

table

Effective 2016-01-01 IFRS 14 - Explanation of
activities subject to rate regulation Disclosure

axis

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member[default]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

Villamosenergia elosztás [member]

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE2 Example

Gáz elosztás [member]

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE2 Example

axis

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 c Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member[default]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 c Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.34 Disclosure

Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos információ közzététele [abstract]
Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos információ közzététele
[table]
Árszabályozott tevékenységek típusai [axis]
Árszabályozott tevékenységek [member]

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [axis]
Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [member]
Adózással kapcsolatos hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]
Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos információ közzététele [line
items]

line items

Árszabályozott tevékenység jellegének és mértékének ismertetése

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 a Disclosure

Hatóság ármeghatározó eljárása jellegének ismertetése

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 a Disclosure

Árszabályozó hatóság(ok) megnevezése

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 b Disclosure

Annak kijelentése, hogy az árszabályozó hatóság kapcsolt fél

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 b Disclosure

Annak magyarázata, hogy az árszabályozó hatóság hogyan kapcsolódik

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 b Disclosure

Annak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számlaegyenlegek jövőbeni megtérülését
vagy visszaforgatását hogyan befolyásolják a kockázatok és bizonytalanság

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 c Disclosure

Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos közzétételekre
vonatkozó kereszthivatkozás ismertetése

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.31 Disclosure

text block

Effective 2016-01-01 IFRS 14 - Explanation of
recognised amounts Disclosure

Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatosan megjelenített összegekre vonatkozó
információ közzététele [text block]
Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatosan megjelenített összegekre vonatkozó
információ közzététele [abstract]

Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatosan megjelenített összegekre vonatkozó
table
információ közzététele [table]

Effective 2016-01-01 IFRS 14 - Explanation of
recognised amounts Disclosure

axis

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member[default]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 Disclosure, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

Villamosenergia elosztás [member]

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE2 Example

Gáz elosztás [member]

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE2 Example

axis

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B22 Disclosure

member[default]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B22 Disclosure

Árszabályozott tevékenységek típusai [axis]
Árszabályozott tevékenységek [member]

Hatósági halasztott számlaegyenlegek [axis]
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]

Elidegenítési csoportokként be nem sorolt hatósági halasztott számlaegyenlegek
member
[member]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B22 Disclosure

Elidegenítési csoportokként besorolt hatósági halasztott számlaegyenlegek
[member]

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B22 Disclosure

axis

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 c Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member[default]

Effective 2016-01-01 IFRS 14.30 c Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 Disclosure

member

Effective 2016-01-01 IFRS 14.34 Disclosure

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Súlyozott átlag [member]

member

Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [axis]
Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [member]
Adózással kapcsolatos hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]
Tartomány [axis]

Tartományok [member]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure, IFRS 7.7 Common
practice

Tartomány teteje [member]

member
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Hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatosan megjelenített összegekre vonatkozó
line items
információ közzététele [line items]
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek egyeztetése [abstract]
X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a tárgyidőszakban megjelenített
egyenlegekből származó növekedés (csökkenés), hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (i) Example

Tárgyidőszakban megtérült egyenlegekből származó csökkenés, hatósági
halasztott számlák tartozik egyenlegei

(X) duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (ii) Example

Értékvesztésből származó csökkenés, hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlegei

(X) duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Üzleti kombinációkban megszerzett tételekből származó növekedés,
hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Elidegenítésből származó csökkenés, hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlegei

(X) duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Átváltási árfolyamok változásaiból származó növekedés (csökkenés),
hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Diszkontráta változásaiból származó növekedés (csökkenés), hatósági
halasztott számlák tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Elidegenítési csoportokba való átvezetésekből származó növekedés
(csökkenés), hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE5 Example

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés) összesen, hatósági
halasztott számlák tartozik egyenlegei

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 b Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a tárgyidőszakban megjelenített
egyenlegekből származó növekedés (csökkenés), hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (i) Example

Tárgyidőszakban visszaforgatott egyenlegekből származó csökkenés, hatósági
halasztott számlák követel egyenlegei

(X) duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (ii) Example

Üzleti kombinációkban átvállalt tételekből származó növekedés, hatósági
halasztott számlák követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Elidegenítésből származó csökkenés, hatósági halasztott számlák követel
egyenlegei

(X) duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Átváltási árfolyamok változásaiból származó növekedés (csökkenés),
hatósági halasztott számlák követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Diszkontráta változásaiból származó növekedés (csökkenés), hatósági
halasztott számlák követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

Elidegenítési csoportokba való átvezetésekből származó növekedés
(csökkenés), hatósági halasztott számlák követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.IE5 Example

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés) összesen, hatósági
halasztott számlák követel egyenlegei

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a (iii) Example

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.20 b Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 a Disclosure,
Effective 2016-01-01 IFRS 14.35 Disclosure

Pénz időértékének tükrözésére alkalmazott megtérülési ráta, hatósági halasztott
számlaegyenlegek

X.XX instant

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure

Pénz időértékének tükrözésére alkalmazott diszkontráta, hatósági halasztott
számlaegyenlegek

X.XX instant

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure

Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei megtérülési időszakából még hátralévő
rész

X.XX instant

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 c Disclosure

Hatósági halasztott számlák követel egyenlegei visszaforgatási időszakából még
hátralévő rész

X.XX instant

Effective 2016-01-01 IFRS 14.33 c Disclosure

Annak kijelentése, hogy a hatósági halasztott számlaegyenleg nem teljesen megtérülő
vagy visszaforgatandó

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.36 Disclosure

Azon ok ismertetése, amiért a hatósági halasztott számlaegyenleg nem teljesen
megtérülő vagy visszaforgatandó

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.36 Disclosure

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel
az már nem teljesen megtérülő

X instant, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.36 Disclosure

Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei az időszak kezdetén
Változások a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiben [abstract]

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), hatósági halasztott
számlák tartozik egyenlegei [abstract]

Hatósági halasztott számla tartozik egyenlegeinek növekedése (csökkenése)
összesen
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei az időszak végén
Hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek egyeztetése [abstract]
Hatósági halasztott számlák követel egyenlegei az időszak kezdetén
Változások a hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiben [abstract]

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), hatósági halasztott
számlák követel egyenlegei [abstract]

Hatósági halasztott számla követel egyenlegeinek növekedése (csökkenése)
összesen
Hatósági halasztott számlák követel egyenlegei az időszak végén
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Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel
az már nem teljesen visszaforgatandó

X instant, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.36 Disclosure

text

Effective 2016-01-01 IFRS 14.34 Disclosure

Árszabályozás miatti tényleges adóráfordítás (bevétel) növekedése (csökkenése)

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.34 Disclosure

Árszabályozás miatti halasztott adóráfordítás (bevétel) növekedése (csökkenése)

X duration, debit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.34 Disclosure

Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása, az ellenőrzést
nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható érték

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B25 Disclosure

Nyereségeknek (veszteségeknek) a leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztésekor megjelenített
azon része, amely a korábbi leányvállalat hatósági halasztott számlaegyenlegei kivezetésének
tulajdonítható

X duration, credit

Effective 2016-01-01 IFRS 14.B28 Disclosure

text block

IAS 40 - Disclosure Disclosure

text block

IAS 40.32A Disclosure

table

IAS 40.32A Disclosure

axis

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

member[default]

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Bekerülési értéken [member]

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IAS 41.55 Disclosure

Valósérték-modell [member]

member

IAS 40.32A Disclosure

Valós értéken [member]

member

IAS 40.32A Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 13.93 a Disclosure

Valós érték modellen belül bekerülési értéken [member]

member

IAS 40.78 Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

axis

IAS 1.112 c Common practice

member[default]

IAS 1.112 c Common practice, IAS 17.31 a Disclosure,
IFRS 13.IE60 Example

Befejezett befektetési célú ingatlan [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Fejlesztés vagy építés alatt lévő befektetési célú ingatlan [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Árszabályozás tényleges és halasztott adóra vonatkozó hatásának az ismertetése

További közzétételek a hatósági halasztott számlákkal kapcsolatban [abstract]

[825100] Megjegyzések - Befektetési célú ingatlan
Befektetési célú ingatlan közzététele [text block]
Részletes információk közzététele a befektetési célú ingatlanról [text block]
Részletes információk közzététele a befektetési célú ingatlanról [abstract]
Részletes információk közzététele a befektetési célú ingatlanról [table]
Értékelés [axis]
Összesített értékelés [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Befektetési célú ingatlanok típusai [axis]
Befektetési célú ingatlan [member]

Részletes információk közzététele a befektetési célú ingatlanról [line items]

line items

Befektetési célú ingatlan változásainak egyeztetése [abstract]
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X instant, debit

IAS 1.54 b Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure

Növekedések az eszközként elszámolt későbbi kiadásból, befektetési célú
ingatlan

X duration, debit

IAS 40.76 a Disclosure, IAS 40.79 d (i) Disclosure

Növekedések akvizíciókból, befektetési célú ingatlan

X duration, debit

IAS 40.76 a Disclosure, IAS 40.79 d (i) Disclosure

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések összesen, befektetési célú ingatlan X duration, debit

IAS 40.76 a Disclosure, IAS 40.79 d (i) Disclosure

Befektetési célú ingatlan az időszak kezdetén
Változások a befektetési célú ingatlanban [abstract]
Növekedések, befektetési célú ingatlan [abstract]

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, befektetési célú ingatlan

X duration, debit

IAS 40.76 b Disclosure, IAS 40.79 d (ii) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), befektetési
célú ingatlan

X duration, debit

IAS 40.76 e Disclosure, IAS 40.79 d (vi) Disclosure

Értékcsökkenés, befektetési célú ingatlan

(X) duration

IAS 40.76 Disclosure, IAS 40.79 d (iv) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, befektetési célú
ingatlan

(X) duration

IAS 40.76 g Disclosure, IAS 40.79 d (v) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, befektetési
célú ingatlan

X duration

IAS 40.76 g Disclosure, IAS 40.79 d (v) Disclosure

Valós érték módosításból származó nyereségek (veszteségek), befektetési célú
ingatlan

X duration

IAS 40.76 d Disclosure

Készletek és saját használatú ingatlanok közül (közé) történő átvezetés,
befektetési célú ingatlanok

X duration, debit

IAS 40.76 f Disclosure, IAS 40.79 d (vii) Disclosure

Építés vagy fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlan közül történő átvezetés,
befektetési célú ingatlan

X duration, debit

Elidegenítések, befektetési célú ingatlan

(X) duration, credit

IAS 40.76 c Disclosure, IAS 40.79 d (iii) Disclosure

Értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés, befektetési célú ingatlanok

(X) duration, credit

IAS 40.76 c Disclosure, IAS 40.79 d (iii) Disclosure

IAS 40.76 Common practice, IAS 40.79 d Common
practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), befektetési célú ingatlan X duration, debit

IAS 40.76 g Disclosure, IAS 40.79 d (viii) Disclosure

Befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IAS 40.76 Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure

X instant, debit

IAS 1.54 b Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység a befektetési célú ingatlan értékelésére a valós érték
modellt vagy a bekerülési érték modellt alkalmazta-e

text

IAS 40.75 a Disclosure

Azon körülmények bemutatása, amelyek között az operatív lízingek befektetési célú ingatlanként van
besorolva

text

IAS 40.75 b Disclosure

Azon kritériumok ismertetése, amelyek alapján a befektetési célú ingatlant a saját használatú
ingatlanoktól és a szokásos üzletmenet keretében történő eladás céljából tartott ingatlanoktól
megkülönböztetik

text

IAS 40.75 c Disclosure

Annak ismertetése, hogy a befektetési célú ingatlan valós értéke milyen mértékben alapul független
értékbecslő által készített értékbecslésen

text

IAS 40.75 e Disclosure

X duration, credit

IAS 40.75 f (i) Disclosure

Bérleti díj bevételt termelő befektetési célú ingatlanból származó közvetlen működési költség

(X) duration, debit

IAS 40.75 f (ii) Disclosure

Bérleti díj bevételt nem termelő befektetési célú ingatlanból származó közvetlen működési
költség

(X) duration, debit

IAS 40.75 f (iii) Disclosure

Befektetési célú ingatlanból származó közvetlen működési költség összesen

Befektetési célú ingatlan az időszak végén

Bérleti díj bevétel befektetési célú ingatlanból, közvetlen működési költségek levonása után [abstract]
Bérleti bevétel befektetési célú ingatlanból
Befektetési célú ingatlanból származó közvetlen működési költség [abstract]

(X) duration, debit

IAS 40.75 f Common practice

Bérleti díj bevétel befektetési célú ingatlanból, közvetlen működési költségek levonása után

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice

Befektetési célú ingatlanok eltérő értékelési modellt használó állományok közötti értékesítéseikor az
eredményben elszámolt halmozott valós érték változások

X duration, credit

IAS 40.75 f (iv) Disclosure

Befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére, vagy a bevételek vagy az elidegenítésből származó
jövedelem átutalhatóságára vonatkozó korlátozások magyarázata

text

IAS 40.75 g Disclosure

Befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére vagy a jövedelem és a befektetési célú ingatlan
elidegenítéséből származó bevételek átutalhatóságára vonatkozó korlátozások

X instant

IAS 40.75 g Disclosure

Befektetési célú ingatlan megvásárlására, megépítésére vagy fejlesztésére vonatkozó, vagy
javításokra, karbantartásokra vagy fejlesztésekre vonatkozó szerződéses kötelmek magyarázata

text

IAS 40.75 h Disclosure

Beszerzett értékelés jelentős módosításainak közzététele [text block]

text block

IAS 40.77 Disclosure

Befektetési célú ingatlan ismertetése, a valós érték modellen belül bekerülési értéken

text

IAS 40.78 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározni a valós érték
modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlanokra

text

IAS 40.78 b Disclosure

Azon becslések tartománya, amelyeken belül a befektetési célú ingatlan valós értéke valószínűleg
található, valós érték modellen belül bekerülési értéken

text

IAS 40.78 c Disclosure

Valós érték modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlan elidegenítésének
magyarázata

text

IAS 40.78 d (i) Disclosure

Valós érték modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlan az eladás idején

X instant, debit

IAS 40.78 d (ii) Disclosure

Valós érték modellen belül bekerülési értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlan elidegenítéséből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 40.78 d (iii) Disclosure

Értékcsökkentés módszere, befektetési célú ingatlan, bekerülési érték modell

text

IAS 40.79 a Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, befektetési célú ingatlan, bekerülési érték modell

text

IAS 40.79 b Disclosure

Azon befektetési célú ingatlan ismertetése, ahol a valós érték információ megbízhatatlan, bekerülési
érték modell

text

IAS 40.79 e (i) Disclosure

Annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározni a bekerülési
érték modellben értékelt befektetési célú ingatlanokra

text

IAS 40.79 e (ii) Disclosure

Azon becslési tartomány, amelyen belül a befektetési célú ingatlan valós értéke valószínűleg található,
text
bekerülési értéken

IAS 40.79 e (iii) Disclosure
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[825480] Megjegyzések - Egyedi pénzügyi kimutatások
text block

IAS 27 - Disclosure Disclosure,
IFRS 12 - Objective Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése

text

IAS 1.51 b Disclosure, IAS 27.16 a Disclosure,
IAS 27.17 a Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy alkalmazták a konszolidáció alóli mentességet

text

IAS 27.16 a Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért készítettek egyedi pénzügyi kimutatásokat, ha a
törvény ezt nem írja elő

text

IAS 27.17 a Disclosure

Annak a gazdálkodó egységnek a neve, amelynek a konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános
használatra elkészültek

text

IAS 27.16 a Disclosure

Azon gazdálkodó egység tevékenységének elsődleges helye, amelynek a konszolidált pénzügyi
kimutatásai nyilvános használatra elkészültek

text

IAS 27.16 a Disclosure

Azon gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országa, amelynek a konszolidált pénzügyi kimutatásai
nyilvános használatra elkészültek

text

IAS 27.16 a Disclosure

Konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetősége

text

IAS 27.16 a Disclosure

Leányvállalatok közzététele [text block]

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

member

IAS 24.19 c Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 a Disclosure

Egyedi pénzügyi kimutatások közzététele [text block]

Leányvállalatok közzététele [abstract]
Leányvállalatok közzététele [table]
Leányvállalatok [axis]
Leányvállalatok összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Leányvállalatok [member]
Leányvállalatok közzététele [line items]

line items

Leányvállalat neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.12 a Disclosure, IFRS 12.19B a Disclosure

Leányvállalat tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure

Leányvállalat bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure

Leányvállalatban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.19B c Disclosure

Leányvállalatban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.19B c Disclosure

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

member

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

Közös vállalkozások közzététele [text block]
Közös vállalkozások közzététele [abstract]
Közös vállalkozások közzététele [table]
Közös vállalkozások [axis]
Közös vállalkozások összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Közös vállalkozások [member]
Közös vállalkozások közzététele [line items]

line items

Közös vállalkozás neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.21 a (i) Disclosure

Közös vállalkozás tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös vállalkozás bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös vállalkozásban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Közös vállalkozásban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

Társult vállalkozások közzététele [text block]
Társult vállalkozások közzététele [abstract]
Társult vállalkozások közzététele [table]
Társult vállalkozások [axis]
Társult vállalkozások összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
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Társult vállalkozások [member]

member

Társult vállalkozások közzététele [line items]

IAS 24.19 d Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 d Disclosure

line items

Társult vállalkozás neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.21 a (i) Disclosure

Társult vállalkozások tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Társult vállalkozás bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Társult vállalkozásban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Társult vállalkozásban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Leányvállalatokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer

text

IAS 27.16 c Disclosure, IAS 27.17 c Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer

text

IAS 27.16 c Disclosure, IAS 27.17 c Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer

text

IAS 27.16 c Disclosure, IAS 27.17 c Disclosure

Annak kijelentése, hogy a befektetési gazdálkodó egység egyedüli pénzügyi kimutatásaiként egyedi
pénzügyi kimutatásokat készít

text

IAS 27.16A Disclosure

Azon pénzügyi kimutatások azonosításának ismertetése, amelyekhez az egyedi pénzügyi kimutatások
text
kapcsolódnak

IAS 27.17 Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ azonosítása

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Annak kijelentése, hogy a nem módosított összehasonlító információkat eltérő alapon készítették

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ készítésére vonatkozó alap magyarázata

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

text block

IFRS 12.1 Disclosure

text block

IFRS 12.7 Disclosure

text

IFRS 12.9 a Example

Annak meghatározása során alkalmazott jelentős megítélések és feltételezések ismertetése, hogy
a gazdálkodó egység ellenőriz egy másik gazdálkodó egységet annak ellenére, hogy a szavazati text
jogok kevesebb, mint felét birtokolja

IFRS 12.9 b Example

Annak meghatározása során alkalmazott jelentős megítélések és feltételezések ismertetése, hogy
text
a gazdálkodó egység ügynök vagy megbízó

IFRS 12.9 c Example

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért dőlt meg az a feltételezés, hogy a befektető
jelentős befolyással rendelkezik, ha a befektetést befogadóban az érdekeltsége több mint húsz
százalék

text

IFRS 12.9 d Example

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért dőlt meg az a feltételezés, hogy a befektető nem
rendelkezik jelentős befolyással, ha a befektetést befogadóban az érdekeltsége kevesebb mint
húsz százalék

text

IFRS 12.9 e Example

[825700] Megjegyzések - Egyéb gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek
Egyéb gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele [text block]
Egyéb gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekkel kapcsolatosan tett jelentős mérlegelések és
feltételezések közzététele [text block]
Annak meghatározása során alkalmazott jelentős megítélések és feltételezések ismertetése,
hogy a gazdálkodó egység nem ellenőriz egy másik gazdálkodó egységet annak ellenére, hogy a
szavazati jogok több, mint felét birtokolja

Annak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan összesítette hasonló gazdálkodó egységekben
text block
lévő érdekeltségeit [text block]

IFRS 12.B3 Disclosure

Leányvállalatokban lévő érdekeltségek közzétételei [text block]

text block

IFRS 12.2 b (i) Disclosure

Csoport összetételének közzététele [text block]

text block

IFRS 12.10 a (i) Disclosure

Leányvállalatok közzététele [text block]

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 a Disclosure

member

IAS 24.19 c Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 a Disclosure

member

IFRS 12.12 Disclosure

Leányvállalatok közzététele [abstract]
Leányvállalatok közzététele [table]
Leányvállalatok [axis]
Leányvállalatok összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Leányvállalatok [member]
Leányvállalatok lényeges ellenőrzést nem biztosító részesedésekkel
[member]
Leányvállalatok közzététele [line items]

line items

Leányvállalat neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.12 a Disclosure, IFRS 12.19B a Disclosure

Leányvállalat tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure

Leányvállalat bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure
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Ellenőrzést nem biztosító részesedések által tartott tulajdoni részesedések aránya

X.XX duration

IFRS 12.12 c Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések által tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IFRS 12.12 d Disclosure

Nyereség (veszteség), ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 1.81B a (i) Disclosure, IFRS 12.12 e Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések

X instant, credit

IAS 1.54 q Disclosure, IFRS 10.22 Disclosure,
IFRS 12.12 f Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre fizetett osztalékok

X duration, credit

IFRS 12.B10 a Disclosure

Forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure

Befektetett eszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ii) Disclosure

Rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure

Hosszú lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iv) Disclosure

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Leányvállalat pénzügyi kimutatásai beszámolási időszakának vége

yyyy-mm-dd

IFRS 12.11 a Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, hogy miért használnak eltérő beszámolási időpontot
vagy időszakot a leányvállalat esetén

text

IFRS 12.11 b Disclosure

Gazdálkodó egységnek a csoport eszközeihez való hozzáférésére vagy azok használatára,
valamint a csoport kötelezettségeinek kiegyenlítésére vonatkozó képességeire vonatkozó jelentős text
korlátozások ismertetése

IFRS 12.13 a Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések azon védelmező jogai jellegének és mértékének
ismertetése, amelyek jelentősen tudják korlátozni a gazdálkodó egység képességét a csoport
eszközeihez való hozzáférésben vagy azok használatában és a kötelezettségei teljesítésében

text

IFRS 12.13 b Disclosure

Eszközök, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznak

X instant, debit

IFRS 12.13 c Disclosure

Kötelezettségek, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznak

X instant, credit

IFRS 12.13 c Disclosure

Információk közzététele a konszolidált strukturált gazdálkodó egységekről [text block]

text block

IFRS 12 - Nature of the risks associated with
an entity's interests in consolidated structured
entities Disclosure

table

IFRS 12 - Nature of the risks associated with
an entity's interests in consolidated structured
entities Disclosure

axis

IFRS 12 - Nature of the risks associated with
an entity's interests in consolidated structured
entities Disclosure

member[default]

IFRS 12 - Nature of the risks associated with
an entity's interests in consolidated structured
entities Disclosure

member

IFRS 12 - Nature of the risks associated with
an entity's interests in consolidated structured
entities Disclosure

Információk közzététele a konszolidált strukturált gazdálkodó egységekről [abstract]
Információk közzététele a konszolidált strukturált gazdálkodó egységekről [table]

Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [axis]
Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]
Konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]
Információk közzététele a konszolidált strukturált gazdálkodó egységekről [line items]

line items

Olyan szerződéses megállapodások feltételeinek ismertetése, amelyek
megkövetelhetik, hogy az anyavállalat vagy a leányvállalatok pénzügyi támogatást
nyújtsanak a strukturált gazdálkodó egységnek

text

IFRS 12.14 Disclosure, IFRS 12.B26 a Example

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás
típusának ismertetése

text

IFRS 12.15 a Disclosure, IFRS 12.30 a Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás

X duration

IFRS 12.15 a Disclosure, IFRS 12.30 a Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás
okainak ismertetése

text

IFRS 12.15 b Disclosure, IFRS 12.30 b Disclosure

Azon tényezők magyarázata, amelyek a korábban nem konszolidált gazdasági
egységnek nyújtandó olyan támogatásra vonatkozó döntés meghozatalát érintik,
amely az ellenőrzés megszerzését eredményezte

text

IFRS 12.16 Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek nyújtandó támogatásra vonatkozó szándékok
ismertetése

text

IFRS 12.17 Disclosure, IFRS 12.31 Disclosure

text block

IFRS 12.18 Disclosure

Anyavállalat leányvállalatban lévő részesedésében bekövetkező, az ellenőrzés elvesztését nem
eredményező változásoknak az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőkére gyakorolt
hatásainak a közzététele [text block]
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Leányvállalatokban lévő tulajdonosi érdekeltségekben bekövetkezett olyan változásokból
származó növekedés (csökkenés), amelyek nem eredményezik az ellenőrzés elvesztését, az
anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke

X duration, credit

IFRS 12.18 Disclosure

Leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztésekor elszámolt nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IFRS 12.19 Disclosure

Nyereségeknek (veszteségeknek) a leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztésekor megjelenített
azon része, amely a korábbi leányvállalatban megtartott befektetés megjelenítésének
tulajdonítható

X duration, credit

IFRS 12.19 a Disclosure

Eredmény azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek)ben a nyereség (veszteség)
elszámolása történt, amikor a leányvállalat feletti ellenőrzést elvesztették

text

IFRS 12.19 b Disclosure

text block

IFRS 12.2 b (ii) Disclosure

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 d Disclosure

member

IAS 24.19 d Disclosure, IAS 27.16 b Disclosure,
IAS 27.17 b Disclosure, IFRS 12.B4 d Disclosure

member

IFRS 12.21 c (ii) Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő érdekeltségek közzététele [text block]
Társult vállalkozások közzététele [text block]
Társult vállalkozások közzététele [abstract]
Társult vállalkozások közzététele [table]
Társult vállalkozások [axis]
Társult vállalkozások összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Társult vállalkozások [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges társult vállalkozások [member]
Társult vállalkozások közzététele [line items]

line items

Társult vállalkozás neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.21 a (i) Disclosure

Gazdálkodó egység és a társult vállalkozás közötti kapcsolat jellegének ismertetése

text

IFRS 12.21 a (ii) Disclosure

Társult vállalkozások tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Társult vállalkozás bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Társult vállalkozásban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Társult vállalkozásban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Annak ismertetése, hogy a társult vállalkozásban lévő befektetés értékelése
tőkemódszerrel vagy valós értékén történik-e

text

IFRS 12.21 b (i) Disclosure

Társult vállalkozás összesített pénzügyi adatainak az elkészítésére használt alap
ismertetése

text

IFRS 12.B15 Disclosure

Kapott osztalékok

X duration, debit

IFRS 12.B12 a Disclosure

Forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure

Befektetett eszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ii) Disclosure

Rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure

Hosszú lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iv) Disclosure

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.81A a Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 ea Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) Disclosure,
IFRS 5.33 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 d (ii) Disclosure, IAS 1.81A b Disclosure,
IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure

Átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, amelyekre vonatkozóan
vannak jegyzett piaci árak

X instant, debit

IFRS 12.21 b (iii) Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések

X instant, debit

IAS 1.54 e Disclosure, IFRS 12.B16 Disclosure,
IFRS 8.24 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások folytatódó tevékenységeinek X
duration, credit
adózott nyereségéből (veszteségéből) való részesedés
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Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások megszűnt tevékenységeinek X
duration, credit
adózott nyereségéből (veszteségéből) való részesedés

IFRS 12.B16 b Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
való részesedés, adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B16 c Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások teljes átfogó jövedelméből
való részesedés

X duration, credit

IFRS 12.B16 d Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult vállalkozás összesített pénzügyi adatának a társult
vállalkozásban lévő részesedés könyv szerinti értékével történő egyeztetésének a
közzététele [text block]

text block

IFRS 12.B14 b Disclosure

Források gazdálkodó egységnek történő átadására vonatkozó jelentős korlátozások
jellegének és mértékének ismertetése

text

IFRS 12.19D a Disclosure, IFRS 12.22 a Disclosure

Társult vállalkozás pénzügyi kimutatásai beszámolási időszakának vége

yyyy-mm-dd

IFRS 12.22 b (i) Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, hogy miért használnak eltérő beszámolási időpontot
vagy időszakot a társult vállalkozás esetén

text

IFRS 12.22 b (ii) Disclosure

Társult vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés

X duration, debit

IFRS 12.22 c Disclosure

Társult vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott
részesedések

X instant, credit

IFRS 12.22 c Disclosure

Társult vállalkozásban lévő részesedéssel kapcsolatban felmerült függő
kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 12.23 b Disclosure

Társult vállalkozások más befektetőkkel közösen vállalt függő kötelezettségeiből való X
instant, credit
részesedés

IFRS 12.23 b Disclosure

Közös szerveződésekben lévő érdekeltségek közzététele [text block]
Közös tevékenységek közzététele [text block]

text block

IFRS 12.2 b (ii) Disclosure

text block

IFRS 12.B4 c Disclosure

table

IFRS 12.B4 c Disclosure

axis

IFRS 12.B4 c Disclosure

member[default]

IFRS 12.B4 c Disclosure

member

IFRS 12.B4 c Disclosure

Közös tevékenységek közzététele [abstract]
Közös tevékenységek közzététele [table]
Közös tevékenységek [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke a közös tevékenységekre vonatkozóan
[member]
Közös tevékenységek [member]
Közös tevékenységek közzététele [line items]

line items

Közös tevékenység neve

text

IFRS 12.21 a (i) Disclosure

Gazdálkodó egység és a közös tevékenység közötti kapcsolat jellegének ismertetése text

IFRS 12.21 a (ii) Disclosure

Közös tevékenység működésének elsődleges helye

text

IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös tevékenység bejegyzésének országa

text

IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös tevékenységben lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Közös tevékenységben tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

text block

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

table

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

axis

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

member[default]

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

member

IAS 27.16 b Disclosure, IAS 27.17 b Disclosure,
IFRS 12.B4 b Disclosure

member

IFRS 12.21 c (i) Disclosure

Közös vállalkozások közzététele [text block]
Közös vállalkozások közzététele [abstract]
Közös vállalkozások közzététele [table]
Közös vállalkozások [axis]
Közös vállalkozások összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Közös vállalkozások [member]
Összesített, egyedileg nem lényeges közös vállalkozások [member]
Közös vállalkozások közzététele [line items]

line items

Közös vállalkozás neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.21 a (i) Disclosure

Gazdálkodó egység és a közös vállalkozás közötti kapcsolat jellegének ismertetése

text

IFRS 12.21 a (ii) Disclosure

Közös vállalkozás tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös vállalkozás bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iii) Disclosure

Közös vállalkozásban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Közös vállalkozásban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.21 a (iv) Disclosure

Annak ismertetése, hogy a közös vállalkozásban lévő befektetés értékelése
tőkemódszerrel vagy valós értékén történik-e

text

IFRS 12.21 b (i) Disclosure

Közös vállalkozás összesített pénzügyi adatainak elkészítésére használt alap
ismertetése

text

IFRS 12.B15 Disclosure

Kapott osztalékok

X duration, debit

IFRS 12.B12 a Disclosure

Forgóeszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure

Befektetett eszközök

X instant, debit

IAS 1.66 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ii) Disclosure
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Rövid lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure

Hosszú lejáratú kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.69 Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (iv) Disclosure

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.81A a Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.82 ea Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) Disclosure,
IFRS 5.33 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 d (ii) Disclosure, IAS 1.81A b Disclosure,
IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure

Átfogó jövedelem

X duration, credit

IAS 1.106 a Disclosure, IAS 1.81A c Disclosure,
IFRS 1.24 b Disclosure, IFRS 12.B10 b Example,
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure,
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 m Disclosure, IFRS 12.B13 b Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.54 m Disclosure, IFRS 12.B13 c Disclosure

Értékcsökkenési és amortizációs leírás

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure, IFRS 12.B13 d Disclosure,
IFRS 8.23 e Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Kamatbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.B13 e Disclosure, IFRS 8.23 c Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Kamatráfordítás

X duration, debit

IFRS 12.B13 f Disclosure, IFRS 8.23 d Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Adóráfordítás (-bevétel), folytatódó tevékenységek

X duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, amelyekre vonatkozóan
vannak jegyzett piaci árak

X instant, debit

IFRS 12.21 b (iii) Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések

X instant, debit

IAS 1.54 e Disclosure, IFRS 12.B16 Disclosure,
IFRS 8.24 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások folytatódó tevékenységeinek X
duration, credit
adózott nyereségéből (veszteségéből) való részesedés

IFRS 12.B16 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások megszűnt tevékenységeinek X
duration, credit
adózott nyereségéből (veszteségéből) való részesedés

IFRS 12.B16 b Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
való részesedés, adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B16 c Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások teljes átfogó jövedelméből
való részesedés

X duration, credit

IFRS 12.B16 d Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt közös vállalkozás összesített pénzügyi adatának a közös
vállalkozásban lévő részesedés könyv szerinti értékével történő egyeztetésének a
közzététele [text block]

text block

IFRS 12.B14 b Disclosure

Források gazdálkodó egységnek történő átadására vonatkozó jelentős korlátozások
jellegének és mértékének ismertetése

text

IFRS 12.19D a Disclosure, IFRS 12.22 a Disclosure

Közös vállalkozás pénzügyi kimutatásai beszámolási időszakának vége

yyyy-mm-dd

IFRS 12.22 b (i) Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, hogy miért használnak eltérő beszámolási időpontot
vagy időszakot a közös vállalkozás esetén

text

IFRS 12.22 b (ii) Disclosure

Közös vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés

X duration, debit

IFRS 12.22 c Disclosure

Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott
részesedések

X instant, credit

IFRS 12.22 c Disclosure

Közös vállalkozásokkal kapcsolatos elkötelezettségek

X instant, credit

IFRS 12.23 a Disclosure

Közös vezetésű vállalkozásban lévő részesedéssel kapcsolatban felmerült függő
kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 12.23 b Disclosure

Közös vállalkozások más befektetőkkel közösen vállalt függő kötelezettségeiből való
részesedés

X instant, credit

IFRS 12.23 b Disclosure

text block

IFRS 12.2 b (iii) Disclosure

text block

IFRS 12.B4 e Disclosure

table

IFRS 12.B4 e Disclosure

axis

IFRS 12.B4 e Disclosure

Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele [text block]
Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek közzététele [text block]
Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek közzététele [abstract]
Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek közzététele [table]
Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [axis]
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Gazdálkodó egység összesített értéke a nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységekre vonatkozóan [member]

member[default]

IFRS 12.B4 e Disclosure

member

IFRS 12.B4 e Disclosure

Értékpapírosítási céltársaságok [member]

member

IFRS 12.B23 a Example

Eszköz fedezetű finanszírozás [member]

member

IFRS 12.B23 b Example

Befektetési alapok [member]

member

IFRS 12.B23 c Example

Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]

Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek közzététele [line items]
Információk közzététele a strukturált gazdálkodó egységben lévő érdekeltségekről
[text block]

line items
text block

IFRS 12.26 Disclosure

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy mely
text
strukturált gazdálkodó egységeket szponzorál

IFRS 12.27 a Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységekből származó bevétel

X duration, credit

IFRS 12.27 b Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységektől származó bevétel típusainak ismertetése

text

IFRS 12.27 b Disclosure, IFRS 12.B26 c Example

Strukturált gazdálkodó egységeknek átadott eszközök az átadás időpontjában

X duration, credit

IFRS 12.27 c Disclosure

Gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban strukturált gazdálkodó egységekkel
kapcsolatosan megjelenített eszközök

X instant, debit

IFRS 12.29 a Disclosure

Kötelezettségek, amelyek a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban a strukturált X
instant, credit
gazdálkodó egységgel kapcsolatban vannak megjelenítve

IFRS 12.29 a Disclosure

Pénzügyi helyzet kimutatás azon sorainak ismertetése, amelyeken a strukturált
gazdálkodó egységekkel kapcsolatosan elszámolt eszközök és kötelezettségek
vannak kimutatva

text

IFRS 12.29 b Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek
való maximális kitettség

X instant

IFRS 12.29 c Disclosure

Információk arról, hogy hogyan határozzák meg a strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek való maximális
kitettséget

text

IFRS 12.29 c Disclosure

Azon tény és okok ismertetése, hogy miért nem lehet számszerűsíteni a strukturált
gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek való
maximális kitettséget

text

IFRS 12.29 c Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatban megjelenített eszközök
és kötelezettségek, valamint a strukturált gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségekből eredő veszteségnek való maximális kitettség összehasonlításának
ismertetése

text

IFRS 12.29 d Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás
típusának ismertetése

text

IFRS 12.15 a Disclosure, IFRS 12.30 a Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás

X duration

IFRS 12.15 a Disclosure, IFRS 12.30 a Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás
okainak ismertetése

text

IFRS 12.15 b Disclosure, IFRS 12.30 b Disclosure

Strukturált gazdálkodó egységnek nyújtandó támogatásra vonatkozó szándékok
ismertetése

text

IFRS 12.17 Disclosure, IFRS 12.31 Disclosure

További információk a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez
kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól [text block]

text block

IFRS 12.B25 Disclosure

Olyan szerződéses megállapodások feltételeinek ismertetése, amelyek
megkövetelhetik, hogy az anyavállalat vagy a leányvállalatok pénzügyi
támogatást nyújtsanak a strukturált gazdálkodó egységnek

text

IFRS 12.14 Disclosure, IFRS 12.B26 a Example

Strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekkel kapcsolatosan
felmerült veszteségek

X duration, debit

IFRS 12.B26 b Example

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység más feleket megelőzően köteles-e
text
viselni a strukturált gazdálkodó egység veszteségeit

IFRS 12.B26 d Example

Strukturált gazdálkodó egységek veszteségének felső határa, amelyet a
gazdálkodó egységnek kell viselnie más felek előtt

IFRS 12.B26 d Example

X instant, credit

Strukturált gazdálkodó egységekben lévő olyan potenciális veszteségek
rangsorolásának és összegeinek közzététele, amelyeket olyan felek viselnek,
text block
akiknek az érdekeltségei alacsonyabb rangsorolásúak, mint a gazdálkodó egység
érdekeltségei [text block]

IFRS 12.B26 d Example

Információk közzététele likvidációs megállapodásokról, garanciákról vagy egyéb
harmadik féllel szembeni elkötelezettségekről, amelyek a strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségek valós értékére vagy kockázatára hatással
lehetnek [text block]

text block

IFRS 12.B26 e Example

Strukturált gazdálkodó egység tevékenységeinek finanszírozásában tapasztalt
nehézségek ismertetése

text

IFRS 12.B26 f Example

Strukturált gazdálkodó egység finanszírozási formáinak és azok súlyozott átlagos
text block
futamidejének közzététele [text block]
Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text block]

IFRS 12.B26 g Example

text block

IFRS 12 - Investment entity status Disclosure

Annak meghatározása során alkalmazott jelentős megítélések és feltételezések, hogy a
gazdálkodó egység befektetési gazdálkodó egység

text

IFRS 12.9A Disclosure

Azon következtetés okainak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység befektetési gazdálkodó
egység, ha egy vagy több jellemző tulajdonsággal nem bír

text

IFRS 12.9A Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység helyzete változásának ismertetése

text

IFRS 12.9B Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység helyzete megváltozása okainak ismertetése

text

IFRS 12.9B Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység helyzetében bekövetkező változásnak a pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatásának a közzététele [text block]

text block

IFRS 12.9B Disclosure

Olyan leányvállalatok valós értéke a befektetési gazdálkodó egység helyzete változásának
időpontjában, amelyek konszolidálását abbahagyják

X instant, debit

IFRS 12.9B a Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység helyzetének megváltozása miatt bekövetkező leányvállalatok
konszolidációjának megszűnéséből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 12.9B b Disclosure
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Eredmény azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek)ben a leányvállalatok
konszolidálásának megszűntetéséből származó a nyereség (veszteség) elszámolása történt

text

IFRS 12.9B c Disclosure

Annak kijelentése, hogy a befektetési gazdálkodó egység köteles alkalmazni a konszolidáció alóli
kivételt

text

IFRS 12.19A Disclosure

Információ közzététele a nem konszolidált leányvállalatokról [text block]

text block

IFRS 12.19B Disclosure

table

IFRS 12.19B Disclosure

axis

IFRS 12.19B Disclosure

member[default]

IFRS 12.19B Disclosure

member

IFRS 12.19B Disclosure

Nem konszolidált leányvállalatok, amelyeket a befektetési gazdálkodó
egység közvetlenül ellenőriz [member]

member

IFRS 12.19B Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység leányvállalatai által ellenőrzött nem
konszolidált leányvállalatok [member]

member

IFRS 12.19C Disclosure

Információ közzététele a nem konszolidált leányvállalatokról [abstract]
Információ közzététele a nem konszolidált leányvállalatokról [table]
Nem konszolidált leányvállalatok [axis]
Gazdálkodó egység összesenje a nem konszolidált leányvállalatokra [member]
Nem konszolidált leányvállalatok [member]

Információ közzététele a nem konszolidált leányvállalatokról [line items]

line items

Leányvállalat neve

text

IAS 27.16 b (i) Disclosure, IAS 27.17 b (i) Disclosure,
IFRS 12.12 a Disclosure, IFRS 12.19B a Disclosure

Leányvállalat tevékenységének elsődleges helye

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure

Leányvállalat bejegyzésének országa

text

IAS 27.16 b (ii) Disclosure, IAS 27.17 b (ii) Disclosure,
IFRS 12.12 b Disclosure, IFRS 12.19B b Disclosure

Leányvállalatban lévő tulajdoni részesedés aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.19B c Disclosure

Leányvállalatban tartott szavazati jogok aránya

X.XX duration

IAS 27.16 b (iii) Disclosure, IAS 27.17 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.19B c Disclosure

Források gazdálkodó egységnek történő átadására vonatkozó jelentős korlátozások
jellegének és mértékének ismertetése

text

IFRS 12.19D a Disclosure, IFRS 12.22 a Disclosure

Leányvállalatnak nyújtandó támogatásra vonatkozó szándék vagy rövidtávú
kötelezettségek ismertetése

text

IFRS 12.19D b Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység vagy leányvállalatai által leányvállalatnak
szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás típusának ismertetése

text

IFRS 12.19E a Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység vagy a leányvállalatai által leányvállalatnak
szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás

X duration

IFRS 12.19E a Disclosure

Befektetési gazdálkodó egység vagy leányvállalatai által leányvállalatnak
szerződéses kötelem nélkül nyújtott támogatás okainak ismertetése

text

IFRS 12.19E b Disclosure

text block

IFRS 12.19F Disclosure

Információ közzététele a befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált
strukturált gazdálkodó egységekről [text block]
Információ közzététele a befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált
strukturált gazdálkodó egységekről [abstract]

Információ közzététele a befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált
table
strukturált gazdálkodó egységekről [table]
Befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [axis]
Befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]

IFRS 12.19F Disclosure

axis

IFRS 12.19F Disclosure

member[default]

IFRS 12.19F Disclosure

Információ közzététele a befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem konszolidált
line items
strukturált gazdálkodó egységekről [line items]
Azon szerződéses megállapodások feltételeinek ismertetése, amelyek előírhatják,
hogy a befektetési gazdálkodó egység vagy annak leányvállalatai a befektetési
gazdálkodó egység által ellenőrzött, nem konszolidált gazdálkodó egységnek
pénzügyi támogatást nyújtsanak

text

IFRS 12.19F Disclosure

Azon releváns tényezők magyarázata, amelyek olyan támogatásra vonatkozó
döntés meghozatalát érintik, amely a nem konszolidált strukturált gazdálkodó egység text
ellenőrzését eredményezte

IFRS 12.19G Disclosure

Annak a ténynek az ismertetése, hogy a gazdálkodó egységnek nincs jogi vagy vélelmezett kötelme a
text
negatív nettó eszközökre, áttérés az arányos konszolidációról a tőkemódszerre

IFRS 11.C4 Disclosure

Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések, áttérés az
arányos konszolidációról a tőkemódszerre

X instant, credit

IFRS 11.C4 Disclosure

Befektetések soron összevontan kimutatott eszközök és kötelezettségek alábontásának közzététele,
áttérés az arányos konszolidációról a tőkemódszerre [text block]

text block

IFRS 11.C5 Disclosure

Kivezetett befektetés és a megjelenített eszközök és kötelezettségek egyeztetésének közzététele,
áttérés a tőkemódszerről az eszközök és kötelezettségek elszámolására [text block]

text block

IFRS 11.C10 Disclosure

Kivezetett befektetés és a megjelenített eszközök és kötelezettségek egyeztetésének közzététele,
áttérés a befektetés bekerülési értéken történő vagy az IFRS 9 szerinti elszámolásáról az eszközök és text block
kötelezettségek elszámolására [text block]

IFRS 11.C12 b Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ azonosítása

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Annak kijelentése, hogy a nem módosított összehasonlító információkat eltérő alapon készítették

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure

Módosítatlan összehasonlító információ készítésére vonatkozó alap magyarázata

text

IAS 16.80A Disclosure, IAS 27.18I Disclosure,
IAS 38.130I Disclosure, IFRS 10.C6B Disclosure,
IFRS 11.C12B Disclosure
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[825900] Megjegyzések - Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt
tevékenységek
Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek közzététele [text block]

text block

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

Árbevétel, megszűnt tevékenységek

X duration, credit

IFRS 5.33 b (i) Disclosure

Ráfordítások, megszűnt tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 b (i) Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt, megszűnt tevékenységek

X duration, credit

IFRS 5.33 b (i) Disclosure

Megszűnt tevékenységek szokásos tevékenységeiből származó nyereséghez (veszteséghez)
kapcsolódó adóráfordítás

X duration, debit

IAS 12.81 h (ii) Disclosure, IFRS 5.33 b (ii) Disclosure

Megszűnt tevékenységet alkotó eszközök vagy elidegenítési csoportok értékesítési költségekkel
csökkentett valós értékre történő átértékelése kapcsán, vagy azok elidegenítése kapcsán elszámolt
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 5.33 b (iii) Disclosure

Megszüntetésen képződött nyereséghez (veszteséghez) kapcsolódó adóráfordítás

X duration, debit

IAS 12.81 h (i) Disclosure, IFRS 5.33 b (iv) Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, folytatódó
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, megszűnt
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, folytatódó
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, megszűnt
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, folytatódó
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k, megszűnt
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek növekedése (csökkenése), megszűnt
tevékenységek

X duration, debit

IFRS 5.33 c Common practice

Folytatódó tevékenységek anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható jövedelme

X duration, credit

IFRS 5.33 d Disclosure

Megszűnt tevékenységek anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható jövedelme

X duration, credit

IFRS 5.33 d Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható folytatódó tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 5 - Example 11 Example

Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható megszűnt tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IFRS 5 - Example 11 Example

Korábban a megszűnt tevékenységekben bemutatott összegekre vonatkozó módosítások és jellegük
bemutatása

text

IFRS 5.35 Disclosure

Olyan értékesítésre tartott befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport ismertetése, amelyet eladtak
vagy átsoroltak

text

IFRS 5.41 a Disclosure

Értékesítés, vagy átsorolás és várható elidegenítés tényezőinek és körülményeinek, a módnak és az
időzítésnek a magyarázata

text

IFRS 5.41 b Disclosure

Értékesítési költségekkel csökkentett valós érték olyan későbbi növekedéséből származó nyereségek
(veszteségek), amely nem haladja meg az elszámolt halmozott értékvesztés miatti veszteséget vagy
az értékesítési költségekkel csökkentett valós értékre történő halmozott leírást

X duration, credit

IFRS 5.41 c Disclosure

Azon szegmens ismertetése, amelyben az értékesítésre tartott befektetett eszközt vagy elidegenítési
csoportot bemutatták

text

IFRS 5.41 d Disclosure

Folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó cash flow-k [abstract]
Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]

Értékesítésre tartott befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport eladására vonatkozó tervben történő
text
változásoknak a tevékenységek tárgyidőszaki eredményeire gyakorolt hatásának magyarázata

IFRS 5.42 Disclosure

Értékesítésre tartott befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport eladására vonatkozó tervben történő
text
változásoknak a tevékenységek előző időszaki eredményeire gyakorolt hatásának magyarázata

IFRS 5.42 Disclosure

Értékesítésre tartott befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport eladására vonatkozó terv
változásainak ismertetése

text

IFRS 5.42 Disclosure

[826380] Megjegyzések - Készletek
Készletek közzététele [text block]

text block

IAS 2 - Disclosure Disclosure

Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 2.36 a Disclosure

Készletek bekerülési érték formulájának ismertetése

text

IAS 2.36 a Disclosure

Készletek, értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken

X instant, debit

IAS 2.36 c Disclosure

Készlet leírása

X duration

IAS 1.98 a Disclosure, IAS 2.36 e Disclosure

Készlet leírásának visszaírása

X duration

IAS 1.98 a Disclosure, IAS 2.36 f Disclosure

Készletek leírásának visszaírásához vezető körülmények ismertetése

text

IAS 2.36 g Disclosure

Készletek ráfordításként elszámolt bekerülési értéke az időszak során

X duration, debit

IAS 2.36 d Disclosure

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított készletek

X instant, debit

IAS 2.36 h Disclosure

text block

IAS 37 - Disclosure Disclosure

text block

IAS 37.84 Disclosure

[827570] Megjegyzések - Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő
követelések
Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések közzététele [text block]
Egyéb céltartalékok közzététele [text block]
Egyéb céltartalékok közzététele [abstract]
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Egyéb céltartalékok közzététele [table]

table

IAS 37.84 Disclosure

axis

IAS 37.84 Disclosure

member[default]

IAS 37.84 Disclosure

Garanciális céltartalék [member]

member

IAS 37 - Example 1 Warranties Disclosure

Átszervezési céltartalék [member]

member

IAS 37.70 Example

Jogi eljárásokra képzett céltartalék [member]

member

IAS 37 - Example 10 A court case Example

Visszatérítésekre képzett céltartalék [member]

member

IAS 37 - Example 4 Refunds policy Example

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék [member]

member

IAS 37 - Example 8 An onerous contract Example

Céltartalék leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségekre [member]

member

IAS 37 - D Examples: disclosures Example

Egyéb környezethez kapcsolódó céltartalék [member]

member

IAS 37.84 Common practice

Céltartalék hitelnyújtási elkötelezettségekre [member]

member

IAS 37.84 Common practice

Nyereségadón kívüli adókra képzett céltartalék [member]

member

IAS 37.84 Common practice

Különféle egyéb céltartalékok [member]

member

IAS 37.84 Disclosure

Egyéb céltartalékok csoportjai [axis]
Egyéb céltartalékok [member]

Egyéb céltartalékok közzététele [line items]

line items

Egyéb céltartalékok változásainak egyeztetése [abstract]
Egyéb céltartalékok az időszak kezdetén

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure, IAS 37.84 a Disclosure

Új céltartalékok, egyéb céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 b Common practice

Meglévő céltartalékok növekedése, egyéb céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 b Disclosure

További céltartalékok összesen, egyéb céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 b Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, egyéb céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 Common practice

Felhasznált céltartalék, egyéb céltartalékok

(X) duration, debit

IAS 37.84 c Disclosure

Fel nem használt, feloldott céltartalék, egyéb céltartalékok

(X) duration, debit

IAS 37.84 d Disclosure

Idő múlásából származó módosítások miatti növekedés, egyéb céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 e Disclosure

Diszkontráta változásából származó növekedés (csökkenés), egyéb céltartalékok X duration, credit

IAS 37.84 e Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), egyéb
céltartalékok

X duration, credit

IAS 37.84 Common practice

Leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó csökkenés, egyéb
céltartalékok

(X) duration, debit

IAS 37.84 Common practice

Egyéb céltartalékok változásai [abstract]
További céltartalékok, egyéb céltartalékok [abstract]

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), egyéb X
duration, credit
céltartalékok
Értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportokba tartozó
kötelezettségekhez történő átsorolásból származó csökkenés, egyéb
céltartalékok

IAS 37.84 Common practice

(X) duration, debit

IAS 37.84 Common practice

X duration, credit

IAS 37.84 Disclosure

X instant, credit

IAS 1.78 d Disclosure, IAS 37.84 a Disclosure

Kötelem jellegének ismertetése, egyéb céltartalékok

text

IAS 37.85 a Disclosure

Kiáramlások várható ütemezésének ismertetése, egyéb céltartalékok

text

IAS 37.85 a Disclosure

Kiáramlások összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalanságok jelzése, egyéb
text
céltartalékok

IAS 37.85 b Disclosure

Jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése, egyéb
céltartalékok

text

IAS 37.85 b Disclosure

Várható megtérülésre megjelenített eszköz, egyéb céltartalékok

X instant, debit

IAS 37.85 c Disclosure

Várható megtérülés, egyéb céltartalékok

X instant, debit

IAS 37.85 c Disclosure

text block

IAS 37.86 Disclosure

table

IAS 37.86 Disclosure

axis

IAS 37.86 Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése) összesen
Egyéb céltartalékok az időszak végén

Függő kötelezettségek közzététele [text block]
Függő kötelezettségek közzététele [abstract]
Függő kötelezettségek közzététele [table]
Függő kötelezettségek csoportjai [axis]
Függő kötelezettségek [member]

member[default]

IAS 37.88 Disclosure, IFRS 3.B67 c Disclosure

Garanciák miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Átszervezés miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Jogi eljárások függő kötelezettsége [member]

member

IAS 37.88 Example

Hátrányos szerződések miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Example

Függő kötelezettség leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségek miatt
[member]

member

IAS 37.88 Example

Egyéb környezethez kapcsolódó függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Common practice

Adók miatti függő kötelezettség [member]

member

IAS 37.88 Common practice

Függő kötelezettség garanciák miatt [member]

member

IAS 37.88 Common practice

Közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek [member]

member

IAS 37.88 Example

Társult vállalkozások függő kötelezettségeiből való részesedés [member]

member

IAS 37.88 Example

Munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő
kötelezettségek [member]

member

IAS 19.152 Disclosure

Egyéb függő kötelezettségek [member]

member

IAS 37.88 Example

Függő kötelezettségek közzététele [line items]

line items
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Kötelem jellegének ismertetése, függő kötelezettségek

text

IAS 37.86 Disclosure

Függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatásának magyarázata

text

IAS 37.86 a Disclosure

Függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatása

X instant

IAS 37.86 a Disclosure

Megtérülés lehetőségének magyarázata, függő kötelezettségek

text

IAS 37.86 c Disclosure

Kiáramlások összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalanságok jelzése, függő
text
kötelezettségek

IAS 37.86 b Disclosure

Függő követelések jellegének ismertetése

text

IAS 37.89 Disclosure

Függő követelések becsült pénzügyi hatásának magyarázata

text

IAS 37.89 Disclosure

Függő követelések becsült pénzügyi hatása

X instant

IAS 37.89 Disclosure

Információk a függő követelésekről, hogy a közzététel nem kivitelezhető

text

IAS 37.91 Disclosure

Információk a függő kötelezettségekről, hogy a közzététel nem kivitelezhető

text

IAS 37.91 Disclosure

Vita általános jellegének és a céltartalékkal kapcsolatos információk közzé nem tétele okának
magyarázata

text

IAS 37.92 Disclosure

Vita általános jellegének és a függő kötelezettséggel kapcsolatos információk közzé nem tétele
okának magyarázata

text

IAS 37.92 Disclosure

Vita általános jellegének és a függő követeléssel kapcsolatos információk közzé nem tétele okának
magyarázata

text

IAS 37.92 Disclosure

text block

IAS 1.10 e Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18 - Disclosure Disclosure

text block

IAS 1.117 b Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 a Disclosure

text block

Effective
2017-01-01 IFRS 15 - Disclosure Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15 - Presentation Disclosure

Hosszú lejáratú szerződéses eszközök

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Rövid lejáratú szerződéses eszközök

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Szerződéses eszközök összesen

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Hosszú lejáratú szerződéses kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Szerződéses kötelezettségek összesen

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó hosszú lejáratú követelések

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Rövid lejáratú követelések ügyfélszerződésekből

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó követelések összesen

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó árbevétel

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.113 a Disclosure,
Effective 2017-01-01 IFRS 15.114 Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó követelések vagy szerződéses eszközök értékvesztés miatti
vesztesége

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.113 b Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó bevétel bontásának közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.114 Disclosure

table

Effective 2017-01-01 IFRS 15.114 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 a Example,
IFRS 8.32 Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 a Example,
IFRS 8.32 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 b Example,
IFRS 8.33 Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 b Example,
IFRS 8.33 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

Állami megrendelők [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

Nem-állami ügyfelek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 c Example

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 d Example

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 d Example

Fix áras szerződések [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 d Example

Idő és anyagráfordítás alapú szerződések [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 d Example

[831110] Megjegyzések - Árbevétel
Árbevétel közzététele [text block]
Árbevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

[831150] Megjegyzések - Ügyfélszerződésekből származó árbevétel
Ügyfélszerződésekből származó árbevétel közzététele [text block]
Szerződéses eszközök [abstract

Szerződéses kötelezettségek [abstract]

Ügyfélszerződésekből származó követelések [abstract]

Ügyfélszerződésekből származó bevétel bontásának közzététele [abstract]
Ügyfélszerződésekből származó bevétel bontásának közzététele [table]
Termékek és szolgáltatások [axis]
Termékek és szolgáltatások [member]
Földrajzi területek [axis]
Földrajzi területek [member]
Ügyfelek piaca [axis]
Ügyfelek piaca [member]
Ügyfelek típusai [axis]
Ügyfelek típusai [member]

Szerződések típusai [axis]
Szerződések típusai [member]
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Szerződés futamideje [axis]
Szerződés futamideje [member]

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 e Example

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 e Example

Rövid lejáratú szerződések [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 e Example

Hosszú lejáratú szerződések [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 e Example

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 f Example

Javak vagy szolgáltatások átruházásának ütemezése [axis]
Javak vagy szolgáltatások átruházásának ütemezése [member]

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 f Example

Egy időpontban átadott áruk vagy szolgáltatások [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 f Example

Egy idő alatt átadott áruk vagy szolgáltatások [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 f Example

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 g Example

Értékesítési csatornák [axis]
Értékesítési csatornák [member]

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 g Example

Közvetlenül a fogyasztónak értékesített áruk [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 g Example

Közvetítőn keresztül értékesített áruk [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 g Example

axis

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

member[default]

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.28 Disclosure

Bemutatandó szegmensek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

Minden egyéb szegmens [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.16 Disclosure

Szegmensek [axis]

Szegmensek [member]

Ügyfélszerződésekből származó bevétel bontásának közzététele [line items]

line items
X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.113 a Disclosure,
Effective 2017-01-01 IFRS 15.114 Disclosure

Információk az ügyfélszerződésekből származó kategóriákra bontott bevétel közzététele és a
bemutatandó szegmensek árbevétel információi közötti kapcsolatról [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure

Szerződéses eszközök az időszak kezdetén

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Szerződéses eszközök az időszak végén

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Szerződéses kötelezettségek az időszak kezdetén

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Szerződéses kötelezettségek az időszak végén

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó követelések az időszak kezdetén

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó követelések az időszak végén

X instant, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.105 Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.116 a Disclosure

Árbevétel, amely a szerződéses kötelezettségek egyenlegében szerepelt az időszak kezdetén

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.116 b Disclosure

Korábbi időszakokban teljesített vagy részben teljesített teljesítési kötelmekből származó árbevétel

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.116 c Disclosure

Annak magyarázata, hogy a teljesítési kötelmek teljesítési ideje hogyan kapcsolódik a pénzügyi
teljesítés idejéhez

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.117 Disclosure

Annak magyarázata, hogy a teljesítési kötelmek teljesítési ideje és a tipikus pénzügyi teljesítés
(kifizetés) ideje milyen hatással van a szerződéses eszközökre és a szerződéses kötelezettségekre
[text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.117 Disclosure

Szerződéses eszközökben és szerződéses kötelezettségekben bekövetkezett jelentős változások
magyarázata [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 Disclosure

Üzleti kombinációkból származó növekedés, szerződéses eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 a Example

Ábevétel halmozott catch up módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses
eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Készültség mérésének változásából és ennek okán az árbevétel halmozott catch up
módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Tranzakciós ár becslésének változásából és ennek okán az árbevétel halmozott catch up
módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Szerződés módosításból és ennek okán az árbevétel halmozott catch up módosításaiból
származó növekedés (csökkenés), szerződéses eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Értékvesztésből származó csökkenés, szerződéses eszközök

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 c Example

Ellenértékre vonatkozó jog feltétel nélkülivé válásából származó csökkenés, szerződéses
eszközök

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 d Example

Üzleti kombinációkból származó növekedés, szerződéses kötelezettségek

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 a Example

Árbevétel halmozott catch-up módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses
kötelezettségek

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Készültség mérésének változásából és ennek okán az árbevétel halmozott catch up
módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses kötelezettségek

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Tranzakciós ár becslésének változásából és ennek okán az árbevétel halmozott catch up
módosításaiból származó növekedés (csökkenés), szerződéses kötelezettségek

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

Szerződési módosításból és ennek okán az árbevétel halmozott catch up módosításaiból
származó növekedés (csökkenés), szerződéses kötelezettségek

X duration, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 b Example

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.118 e Example

Ügyfélszerződésekből származó árbevétel

Teljesítési kötelem kielégítéséből származó csökkenés, szerződéses kötelezettségek
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Teljesítési kötelmek bemutatása [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 Disclosure

table

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 Disclosure

Egy idő alatt teljesített teljesítési kötelmek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.124 Disclosure

Egy időpontban teljesített teljesítési kötelmek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.125 Disclosure

Teljesítési kötelmek bemutatása [abstract]
Teljesítési kötelmek bemutatása [table]
Teljesítési kötelmek [axis]
Teljesítési kötelmek [member]

Teljesítési kötelmek bemutatása [line items]

line items

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység tipikusan mikor tesz eleget a teljesítési
kötelmeknek

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 a Disclosure

Ügyfélszerződésekben lévő jelentős kifizetési feltételek ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 b Disclosure

Azon áruk vagy szolgáltatások jellegének ismertetése, amelyeknek az átruházását a
gazdálkodó egység megígérte

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 c Disclosure

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 c Disclosure

Visszárukra, visszatérítésekre vonatkozó és egyéb hasonló kötelmek ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 d Disclosure

Warrantok és kapcsolódó kötelmek típusainak ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.119 e Disclosure

Ügyfélszerződésekből származó bevétel megállapítására használt módszer ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.124 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy az árbevétel megjelenítésére alkalmazott módszer miért tükrözi
text
hűen az áruk és szolgáltatások eladását

Effective 2017-01-01 IFRS 15.124 b Disclosure

Azoknak a jelentős megítéléseknek az ismertetése, amelyeket annak értékelésekor
text
alkalmaztak, hogy az ügyfél az ígért áruk és szolgáltatások ellenőrzését mikor szerzi meg

Effective 2017-01-01 IFRS 15.125 Disclosure

Áruknak és szolgáltatásoknak egy másik fél általi átruházásának megszervezésére
vonatkozó teljesítési kötelmek ismertetése

Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár

X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.120 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység a fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált
tranzakciós árat várhatóan mikor jeleníti meg árbevételként

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.120 b (ii) Disclosure

Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure

table

Effective 2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár közzététele [abstract]
Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár közzététele [table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár közzététele [line items]
Fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós ár

line items
X instant, credit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.120 a Disclosure

Annak magyarázata, hogy a fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós árra vonatkozó
közzétételre vonatkozó gyakorlati megoldást alkalmazzák-e

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.122 Disclosure

Annak magyarázata, hogy bármely ügyfélszerződésből származó ellenszolgáltatás ki van-e hagyva a
fennmaradó teljesítési kötelmekre allokált tranzakciós árra vonatkozó közzétételből

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.122 Disclosure

Azon megítélések és a megítélések változásainak ismertetése, amelyek jelentősen befolyásolják az
ügyfélszerződésekből származó árbevétel összegének és időzítésének megállapítását

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.123 Disclosure

Tranzakciós ár meghatározására használt módszerekre, inputokra és feltételezésekre vonatkozó
információk közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.126 a Disclosure

Annak értékelésére használt módszerekre, inputokra és feltételezésekre vonatkozó információk
közzététele, hogy a változó ellenérték becslése korlátozott-e [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.126 b Disclosure

Tranzakciós ár allokálására használt módszerekre, inputokra és feltételezésekre vonatkozó
információk közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.126 c Disclosure

Visszárukra, visszatérítésekre vonatkozó és egyéb hasonló kötelmek értékelésére használt
módszerekre, inputokra és feltételezésekre vonatkozó információk közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.126 d Disclosure

Ügyfélszerződés megszerzésére vagy teljesítésére irányuló költségek összegének meghatározásához
text
tett megítélések ismertetése

Effective 2017-01-01 IFRS 15.127 a Disclosure

Ügyfélszerződés megszerzésére vagy teljesítésére fordított költségekből megjelenített eszközök
amortizációjának megállapítására használt módszer ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.127 b Disclosure

Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített eszközök
közzététele [text block]

text block

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Disclosure

table

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Disclosure

Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített
eszközök közzététele [abstract]
Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített
eszközök közzététele [table]

Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített
axis
eszközök kategóriái [axis]
Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből
megjelenített eszközök kategóriái [member]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Disclosure

Költségek az ügyfélszerződések megszerzésére [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Example

Szerződést megelőző költségek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Example
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Beállítási költségek [member]

member

Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített
eszközök közzététele [line items]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Example

line items

Ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített X
instant, debit
eszközök

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 a Disclosure

Amortizáció, ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült költségekből megjelenített X
duration, debit
eszközök

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 b Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség, ügyfélszerződés megszerzése vagy teljesítése során felmerült
költségekből megjelenített eszközök

X duration, debit

Effective 2017-01-01 IFRS 15.128 b Disclosure

Annak kijelentése, hogy a jelentős finanszírozási komponens létezésére vonatkozó gyakorlati
megoldást használták

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.129 Disclosure

Annak kijelentése, hogy a szerződés megszerzésére fordított pótlólagos költségekre vonatkozó
gyakorlati megoldást használták

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.129 Disclosure

IFRS 15 visszamenőleges alkalmazása során használt gyakorlati megoldások ismertetése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.C6 a Disclosure

IFRS 15 visszamenőleges alkalmazása során használt gyakorlati megoldások becsült hatásának
kvalitatív értékelése

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.C6 b Disclosure

Pénzügyi kimutatás egyes soraiban bekövetkezett jelentős változások okainak bemutatása, amelyek
az IFRS 15 alkalmazása miatt következtek be

text

Effective 2017-01-01 IFRS 15.C8 b Disclosure

text block

IAS 20 - Disclosure Disclosure

Állami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

text block

IAS 20.39 a Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban megjelenített állami támogatások jellegének és mértékének ismertetése

text

IAS 20.39 b Disclosure

Állami támogatásokból származó bevétel

X duration, credit

IAS 20.39 b Common practice

Egyéb formákban nyújtott állami közreműködés jelzése, amelyekből a gazdálkodó egységnek
közvetlenül haszna származott

text

IAS 20.39 b Disclosure

Állami közreműködéshez kapcsolódó, nem teljesített feltételek és egyéb függő tételek magyarázata

text

IAS 20.39 c Disclosure

text block

Expiry date 2017-01-01 IAS 11 - Disclosure Disclosure

Beruházási szerződésekből származó árbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 11.39 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IFRIC 15.20 b Disclosure

Beruházási szerződésekkel kapcsolatosan elszámolt árbevétel meghatározásához alkalmazott
módszer

text

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.39 b Disclosure, Expiry
date 2017-01-01 IFRIC 15.20 a Disclosure

Folyamatban lévő beruházások készültségi fokának meghatározásához alkalmazott módszerek

text

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.39 c Disclosure, Expiry
date 2017-01-01 IFRIC 15.20 c Disclosure

Felmerült költségek és (az elszámolt veszteségekkel csökkentett) elszámolt nyereségek

X instant

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.40 a Disclosure, Expiry
date 2017-01-01 IFRIC 15.21 a Disclosure

Folyamatban lévő szerződésekre kapott előlegek

X instant, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.40 b Disclosure, Expiry
date 2017-01-01 IFRIC 15.21 b Disclosure

Folyamatban lévő szerződésekre vonatkozó visszatartás

X instant, debit

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.40 c Disclosure

Megrendelőktől szerződéses munkáért járó bruttó összeg eszközként

X instant, debit

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.42 a Disclosure

Megrendelőknek szerződéses munkáért járó bruttó összeg kötelezettségként

X instant, credit

Expiry date 2017-01-01 IAS 11.42 b Disclosure

Részszámlák

X instant

Expiry date 2017-01-01 IAS 11 - Contract
disclosures Example

text block

IAS 36 - Disclosure Disclosure

[831400] Megjegyzések - Állami támogatások
Állami támogatások közzététele [text block]

[831710] Megjegyzések - Beruházási szerződések
Beruházási szerződésekből származó, megjelenített árbevétel közzététele [text block]

[832410] Megjegyzések - Eszközök értékvesztése
Eszközök értékvesztésének közzététele [text block]

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele [text block] text block

IAS 36.126 Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[abstract]
Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[table]

table

IAS 36.126 Disclosure

axis

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IAS 36.130 d (ii) Disclosure, IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IFRS 13.93 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member]

member

IAS 16.73 Disclosure, IAS 17.31 a Disclosure,
IAS 36.127 Example

Immateriális javak a goodwill kivételével [member]

member

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.127 Example,
IAS 38.118 Disclosure

Feltárási és felmérési eszközök [member]

member

IAS 36.127 Common practice

Goodwill [member]

member

IAS 36.127 Example

Befektetések tőkemódszerrel elszámolva [member]

member

IAS 36.127 Common practice

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok
member
[member]

IAS 36.127 Common practice

Egyéb értékvesztett eszközök [member]

IAS 36.127 Example

Eszközök csoportjai [axis]
Eszközök [member]

member

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[line items]
Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség

line items
X duration, debit
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Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek) az
eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségeket tartalmazza(zák)

text

IAS 36.126 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása

X duration, credit

IAS 36.126 b Disclosure, IAS 36.129 b Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek)en az
eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteségek visszaírásra kerültek

text

IAS 36.126 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség

X duration, debit

IAS 36.126 c Disclosure, IAS 36.129 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben elszámolt visszaírása

X duration, credit

IAS 36.126 d Disclosure, IAS 36.129 b Disclosure

Egyedi eszközre vagy pénztermelő egységre elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteségre
text block
vonatkozó információ közzététele [text block]

IAS 36.130 Disclosure

Egyedi eszközre vagy pénztermelő egységre elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteségre vonatkozó információ közzététele [abstract]
Egyedi eszközre vagy pénztermelő egységre elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteségre vonatkozó információ közzététele [table]
Egyedi eszközök vagy pénztermelő egységek [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke az egyedi eszközökre vagy a pénztermelő
egységekre vonatkozóan [member]
Egyedi eszközök vagy pénztermelő egységek [member]
Egyedi eszközre vagy pénztermelő egységre elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteségre vonatkozó információ közzététele [line items]

table

IAS 36.130 Disclosure

axis

IAS 36.130 Disclosure

member[default]

IAS 36.130 Disclosure

member

IAS 36.130 Disclosure

line items

Azon főbb események és körülmények magyarázata, amelyek értékvesztés miatti
veszteség megjelenítéséhez és az értékvesztési veszteség visszaírásaihoz vezettek

text

IAS 36.130 a Disclosure, IAS 36.131 b Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség

X duration, debit

IAS 36.130 b Disclosure, IAS 36.130 d (ii) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség visszaírása

X duration, credit

IAS 36.130 b Disclosure, IAS 36.130 d (ii) Disclosure

Egyedi eszköz jellegének ismertetése

text

IAS 36.130 c (i) Disclosure

Azon bemutatandó szegmens ismertetése, amelyhez az egyedi eszköz tartozik

text

IAS 36.130 c (ii) Disclosure

Pénztermelő egység ismertetése

text

IAS 36.130 d (i) Disclosure

Eszközök összesítése jelenlegi és korábbi módjának ismertetése

text

IAS 36.130 d (iii) Disclosure

Pénztermelő egység azonosításának módjában bekövetkezett változtatások okainak
ismertetése

text

IAS 36.130 d (iii) Disclosure

Eszköz vagy pénztermelő egység megtérülő értéke

X instant, debit

IAS 36.130 e Disclosure

Információk arról, hogy az eszköz megtérülő értéke az értékesítési költségekkel
csökkentett valós érték vagy a használati érték

text

IAS 36.130 e Disclosure

Valós érték hierarchia azon szintjeinek az ismertetése, amelyen belül a valós érték
meghatározás csoportosítva van

text

IAS 36.130 f (i) Disclosure, IAS 36.134 e (iiA) Disclosure

Elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték meghatározására használt értékelési
technikák ismertetése

text

IAS 36.130 f (ii) Disclosure, IAS 36.134 e Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési
text
technika változásának ismertetése

IAS 36.130 f (ii) Disclosure,
IAS 36.134 e (iiB) Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési
text
technika megváltozása okainak ismertetése

IAS 36.130 f (ii) Disclosure,
IAS 36.134 e (iiB) Disclosure

Azon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés az elidegenítés költségeivel
csökkentett valós érték meghatározását alapozta

text

IAS 36.130 f (iii) Disclosure, IAS 36.134 e (i) Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték aktuális meghatározásánál alkalmazott
diszkontráta

X.XX instant

IAS 36.130 f (iii) Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték korábbi meghatározásánál alkalmazott
diszkontráta

X.XX instant

IAS 36.130 f (iii) Disclosure

Használati érték aktuális becsléséhez alkalmazott diszkontráta

X.XX instant

IAS 36.130 g Disclosure

Használati érték korábbi becsléséhez alkalmazott diszkontráta

X.XX instant

IAS 36.130 g Disclosure

text block

IAS 36.130 d (ii) Disclosure

table

IAS 36.130 d (ii) Disclosure

axis

IAS 36.130 Disclosure

member[default]

IAS 36.130 Disclosure

member

IAS 36.130 Disclosure

axis

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IAS 36.130 d (ii) Disclosure, IFRS 13.93 Disclosure

member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IFRS 13.93 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member]

member

IAS 16.73 Disclosure, IAS 17.31 a Disclosure,
IAS 36.127 Example

Immateriális javak a goodwill kivételével [member]

member

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.127 Example,
IAS 38.118 Disclosure

Feltárási és felmérési eszközök [member]

member

IAS 36.127 Common practice

Goodwill [member]

member

IAS 36.127 Example

Befektetések tőkemódszerrel elszámolva [member]

member

IAS 36.127 Common practice

Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok
member
[member]

IAS 36.127 Common practice

Egyéb értékvesztett eszközök [member]

IAS 36.127 Example

Elszámolt vagy visszaírt étekvesztés miatti veszteség magyarázata [text block]
Elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség közzététele [abstract]
Elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség közzététele [table]
Egyedi eszközök vagy pénztermelő egységek [axis]
Gazdálkodó egység összesített értéke az egyedi eszközökre vagy a pénztermelő
egységekre vonatkozóan [member]
Egyedi eszközök vagy pénztermelő egységek [member]
Eszközök csoportjai [axis]
Eszközök [member]

member
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Szegmensek [axis]

Szegmensek [member]

Bemutatandó szegmensek [member]
Elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség közzététele [line items]

axis

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

member[default]

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.28 Disclosure

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

line items

Értékvesztés miatti veszteség

X duration, debit

IAS 36.130 b Disclosure, IAS 36.130 d (ii) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség visszaírása

X duration, credit

IAS 36.130 b Disclosure, IAS 36.130 d (ii) Disclosure

Azon főbb események és körülmények magyarázata, amelyek értékvesztés miatti veszteség
megjelenítéséhez és az értékvesztési veszteség visszaírásaihoz vezettek

text

IAS 36.130 a Disclosure, IAS 36.131 b Disclosure

Értékvesztés miatti veszteségek vagy értékvesztés miatti veszteségek visszaírása által érintett főbb
eszközcsoportok magyarázata

text

IAS 36.131 a Disclosure

Fel nem osztott goodwill

X instant, debit

IAS 36.133 Disclosure

Pénztermelő egységre fel nem osztott goodwill magyarázata

text

IAS 36.133 Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú
immateriális javak könyv szerinti értékének az összege nem jelentős

text

IAS 36.135 Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a pénztermelő egységekhez rendelt goodwill vagy a
határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összevont könyv szerinti értéke jelentős

text

IAS 36.135 Disclosure

Pénztermelő egységekre vonatkozó információk közzététele [text block]

text block

IAS 36.134 Disclosure

table

IAS 36.134 Disclosure

axis

IAS 36.134 Disclosure

member[default]

IAS 36.134 Disclosure, IAS 36.135 Disclosure

member

IAS 36.134 Disclosure

member

IAS 36.135 Disclosure

Pénztermelő egységekre vonatkozó információk közzététele [abstract]
Pénztermelő egységekre vonatkozó információk közzététele [table]
Pénztermelő egységek [axis]
Pénztermelő egységek összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member]
Pénztermelő egységek [member]
Olyan pénztermelő egységek összesenje, amelyeknél a goodwill vagy a
határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős
[member]
Pénztermelő egységekre vonatkozó információk közzététele [line items]

line items

Goodwill

X instant, debit

IAS 1.54 c Disclosure, IAS 36.134 a Disclosure,
IAS 36.135 a Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure

Határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak

X instant, debit

IAS 36.134 b Disclosure, IAS 36.135 b Disclosure,
IAS 38.122 a Disclosure

Egység megtérülő értékének meghatározására használt alap ismertetése

text

IAS 36.134 c Disclosure

Azon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés a cash flow előrejelzéseket
alapozta

text

IAS 36.134 d (i) Disclosure, IAS 36.135 c Disclosure

Elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték meghatározására használt értékelési
technikák ismertetése

text

IAS 36.130 f (ii) Disclosure, IAS 36.134 e Disclosure

Azon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés az elidegenítés költségeivel
csökkentett valós érték meghatározását alapozta

text

IAS 36.130 f (iii) Disclosure, IAS 36.134 e (i) Disclosure

Vezetés által a fő feltételezések értékeinek meghatározásához alkalmazott megközelítés
ismertetése

text

IAS 36.134 d (ii) Disclosure, IAS 36.134 e (ii) Disclosure,
IAS 36.135 d Disclosure

Valós érték hierarchia azon szintjeinek az ismertetése, amelyen belül a valós érték
meghatározás csoportosítva van

text

IAS 36.130 f (i) Disclosure, IAS 36.134 e (iiA) Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési
text
technika változásának ismertetése

IAS 36.130 f (ii) Disclosure,
IAS 36.134 e (iiB) Disclosure

Elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési
text
technika megváltozása okainak ismertetése

IAS 36.130 f (ii) Disclosure,
IAS 36.134 e (iiB) Disclosure

Azon időszak magyarázata, amelyre a vezetés a cash flow-kat becsülte

text

IAS 36.134 d (iii) Disclosure,
IAS 36.134 e (iii) Disclosure

Cash flow tervek extrapolálásához használt növekedési ütem

X.XX instant

IAS 36.134 d (iv) Disclosure,
IAS 36.134 e (iv) Disclosure

Hosszú távú átlagos növekedési rátát meghaladó növekedési ráta alkalmazására
vonatkozó indoklás ismertetése

text

IAS 36.134 d (iv) Disclosure

Cash flow előrejelzésekre alkalmazott diszkontráta

X.XX instant

IAS 36.134 d (v) Disclosure, IAS 36.134 e (v) Disclosure

Összeg; amellyel az egység megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét

X instant, debit

IAS 36.134 f (i) Disclosure, IAS 36.135 e (i) Disclosure

Fő feltételezéshez rendelt érték magyarázata

text

IAS 36.134 f (ii) Disclosure, IAS 36.135 e (ii) Disclosure

Összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az
egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével

X.XX instant

IAS 36.134 f (iii) Disclosure, IAS 36.135 e (iii) Disclosure

text block

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessors Disclosure, IAS 17 - Leases in the financial
statements of lessees Disclosure

text block

IAS 17.31 a Disclosure

table

IAS 17.31 a Disclosure

axis

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IAS 36.130 d (ii) Disclosure, IFRS 13.93 Disclosure

[832600] Megjegyzések - Lízingek
Lízingek közzététele [text block]
Lízingbevevő által eszközként kimutatott pénzügyi lízing közzététele [text block]
Lízingbevevő eszközként kimutatott pénzügyi lízingjének közzététele [abstract]
Lízingbevevő által eszközként kimutatott pénzügyi lízing közzététele [table]
Eszközök csoportjai [axis]
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member[default]

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.126 Disclosure,
IFRS 13.93 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member]

member

IAS 16.73 Disclosure, IAS 17.31 a Disclosure,
IAS 36.127 Example

Immateriális javak a goodwill kivételével [member]

member

IAS 17.31 a Disclosure, IAS 36.127 Example,
IAS 38.118 Disclosure

Befektetési célú ingatlan [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, IAS 17.31 a Disclosure,
IFRS 13.IE60 Example

Biológiai eszközök [member]

member

IAS 17.31 a Disclosure

Egyéb eszközök [member]

member

IAS 17.31 a Disclosure

axis

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.73 e Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 40.79 d Disclosure,
IAS 41.50 Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

member[default]

IAS 16.73 e Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 e Disclosure, IAS 40.76 Disclosure,
IAS 40.79 d Disclosure, IAS 41.50 Disclosure,
IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 a Example

Bruttó könyv szerinti érték [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 17.32 Disclosure,
IAS 38.118 c Disclosure, IAS 40.79 c Disclosure,
IAS 41.54 f Disclosure, IFRS 3.B67 d Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.35I Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35M Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 Common practice

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]

member

IAS 16.73 d Disclosure, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Disclosure, IAS 38.118 c Disclosure,
IAS 40.79 c Disclosure, IAS 41.54 f Disclosure

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 16.75 b Disclosure,
IAS 17.32 Common practice, IAS 38.118 c Common
practice, IAS 40.79 c Common practice,
IAS 41.54 f Common practice

member

IAS 16.73 d Common practice, IAS 17.32 Common
practice, IAS 38.118 c Common practice,
IAS 40.79 c Common practice, IAS 41.54 f Common
practice, IFRS 3.B67 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35H Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.35N Example, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.IG29 b Example

Eszközök [member]

Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó
könyv szerinti érték [axis]

Könyv szerinti érték [member]

Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]

Halmozott értékvesztés [member]

Lízingbevevő eszközként kimutatott pénzügyi lízingjének közzététele [line items]
Eszközökként megjelenített pénzügyi lízing

line items
X instant, debit

IAS 17.31 a Disclosure

text block

IAS 17.31 Disclosure, IAS 17.35 Disclosure

table

IAS 17.31 b Disclosure, IAS 17.35 a Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

Egy éven belül [member]

member

IAS 1.61 a Disclosure, IAS 17.31 b (i) Disclosure,
IAS 17.35 a (i) Disclosure, IAS 17.47 a (i) Disclosure,
IAS 17.56 a (i) Disclosure

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Öt éven túli [member]

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [text block]
Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [abstract]
Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]
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Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [line items]

line items

Minimális pénzügyi lízingfizetési kötelezettségek

X instant, credit

IAS 17.31 b Disclosure

Minimális pénzügyi lízingfizetési kötelezettség, jelenértéken

X instant, credit

IAS 17.31 b Disclosure

Pénzügyi lízing jövőbeli pénzügyi költségei

X instant, credit

IAS 17.31 b Disclosure

Fel nem mondható operatív lízing alapján történő minimális lízingfizetési kötelezettség

X instant, credit

IAS 17.35 a Disclosure

Olyan megállapodásokban lévő minimális lízingfizetések, amelyek tartalmaznak nem
lízinggel kapcsolatos elemekre vonatkozó fizetéseket

X instant, credit

IFRIC 4.15 b (i) Disclosure

Más megállapodásokban lévő minimális lízingfizetések, amelyek nem tartalmaznak nem
lízinggel kapcsolatos elemekre vonatkozó fizetéseket

X instant, credit

IFRIC 4.15 b (i) Disclosure

Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak, pénzügyi lízingként besorolva

X duration, debit

IAS 17.31 c Disclosure

Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak, operatív lízingként besorolva

X duration, debit

IAS 17.35 c Disclosure

Ráfordításként elszámolt függő bérleti díjak összesen

X duration, debit

IAS 17.31 c Disclosure, IAS 17.35 c Disclosure

Ráfordításként elszámolt allízingfizetések

X duration, debit

IAS 17.35 c Disclosure

Ráfordításként elszámolt minimális operatív lízingfizetések

X duration, debit

IAS 17.35 c Disclosure

Ráfordításként elszámolt lízingfizetések és allízingfizetések összesen

Ráfordításként elszámolt lízingfizetések és allízingfizetések [abstract]

X duration, debit

IAS 17.35 c Disclosure

Fel nem mondható allízingekből várhatóan befolyó jövőbeni minimális allízingfizetések, pénzügyi
lízingként besorolva

X instant, debit

IAS 17.31 d Disclosure

Fel nem mondható allízingekből várhatóan befolyó jövőbeni minimális allízingfizetések, operatív
lízingként besorolva

X instant, debit

IAS 17.35 b Disclosure

Lízingbevevő pénzügyi lízingként besorolt lényeges lízing megállapodásainak ismertetése

text

IAS 17.31 e Disclosure

Lízingbevevő operatív lízingként besorolt lényeges lízing megállapodásainak ismertetése

text

IAS 17.35 d Disclosure

text block

IAS 17.47 Disclosure, IAS 17.56 Disclosure

table

IAS 17.47 a Disclosure, IAS 17.56 a Disclosure

axis

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.42E e Disclosure, IFRS 7.B11 Example

member[default]

IAS 1.61 Disclosure, IAS 17.31 b Disclosure,
IAS 17.35 a Disclosure, IAS 17.47 a Disclosure,
IAS 17.56 a Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.120 b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.23B a Disclosure,
IFRS 7.B11 Example, IFRS 7.B35 Example

Egy éven belül [member]

member

IAS 1.61 a Disclosure, IAS 17.31 b (i) Disclosure,
IAS 17.35 a (i) Disclosure, IAS 17.47 a (i) Disclosure,
IAS 17.56 a (i) Disclosure

Egy éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IAS 17.31 b (ii) Disclosure, IAS 17.35 a (ii) Disclosure,
IAS 17.47 a (ii) Disclosure, IAS 17.56 a (ii) Disclosure,
IFRS 7.B11 d Example

Öt éven túli [member]

member

IAS 17.31 b (iii) Disclosure, IAS 17.35 a (iii) Disclosure,
IAS 17.47 a (iii) Disclosure, IAS 17.56 a (iii) Disclosure,
IFRS 7.B35 g Example

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [text block]
Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [abstract]
Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [table]

Lejárat [axis]

Összesített idősávok [member]

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [line items]

line items

Pénzügyi lízingben lévő bruttó befektetés

X instant, debit

IAS 17.47 a Disclosure

Pénzügyi lízingek meg nem szolgált pénzügyi bevétele

X instant, debit

IAS 17.47 b Disclosure

Minimális pénzügyi lízingfizetési követelés, jelenértéken

X instant, debit

IAS 17.47 a Disclosure

Fel nem mondható operatív lízing alapján történő minimális lízingfizetési követelés

X instant, debit

IAS 17.56 a Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak, pénzügyi lízingként besorolva

X duration, credit

IAS 17.47 e Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak, operatív lízingként besorolva

X duration, credit

IAS 17.56 b Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak összesen

X duration, credit

IAS 17.47 e Disclosure, IAS 17.56 b Disclosure

Lízingbeadót illető nem garantált maradványértékek magyarázata

text

IAS 17.47 c Disclosure

Minimális lízingfizetésekből származó behajthatatlan követelésekre képzett halmozott
értékvesztés

X instant, credit

IAS 17.47 d Disclosure

Lízingbeadó pénzügyi lízingként besorolt lényeges lízing megállapodásainak ismertetése

text

IAS 17.47 f Disclosure

Lízingbeadó operatív lízingként besorolt lényeges lízing megállapodásainak ismertetése

text

IAS 17.56 c Disclosure

text block

SIC 27 - Disclosure Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak [abstract]

[832800] Megjegyzések - Lízing jogi formáját magában foglaló tranzakciók
Lízing jogi formáját magába foglaló megállapodások közzététele [text block]

Részletes információ közzététele a lízing jogi formáját magában foglaló megállapodásokról [text block] text block

SIC 27.10 Disclosure

Részletes információk közzététele a lízing jogi formáját magába foglaló megállapodásokról
[abstract]
Részletes információ közzététele a lízing jogi formáját magában foglaló megállapodásokról
[table]
Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodások [axis]
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Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodások [member]
Részletes információk közzététele a lízing jogi formáját magába foglaló megállapodásokról
[line items]
Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodás ismertetése

member[default]

SIC 27.10 Disclosure

line items
text

SIC 27.10 a Disclosure

Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodás mögöttes eszközének és az
annak használatára vonatkozó bármely korlátozásnak az ismertetése

text

SIC 27.10 a (i) Disclosure

Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodás élettartamának és egyéb
lényeges feltételeinek ismertetése

text

SIC 27.10 a (ii) Disclosure

Egymáshoz kapcsolódó ügyletek bemutatása

text

SIC 27.10 a (iii) Disclosure

Bármely kapott díjra alkalmazott számviteli kezelés magyarázata

text

SIC 27.10 b Disclosure

Lízing jogi formáját magában foglaló megállapodásból bevételként megjelenített összeg

X duration, credit

SIC 27.10 b Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amelyben a lízing jogi formáját
magában foglaló megállapodásból származó összeg bevételként lett elszámolva

text

SIC 27.10 b Disclosure

text block

SIC 29 - Consensus Disclosure

text block

SIC 29.6 Disclosure

table

SIC 29.6 Disclosure

axis

SIC 29.6 Disclosure

member[default]

SIC 29.6 Disclosure

[832900] Megjegyzések - Koncessziós megállapodások
Koncessziós megállapodások közzététele [text block]
Részletes információk közzététele a koncessziós megállapodásokról [text block]
Részletes információk közzététele a koncessziós megállapodásokról [abstract]
Részletes információk közzététele a koncessziós megállapodásokról [table]
Koncessziós megállapodások [axis]
Koncessziós megállapodások [member]
Részletes információk közzététele a koncessziós megállapodásokról [line items]

line items

Koncessziós megállapodás ismertetése

text

SIC 29.6 a Disclosure

Koncessziós megállapodás olyan jelentős feltételeinek magyarázata, amelyek
befolyásolhatják a jövőbeni cash flow-k összegét, ütemezését és valószínűségét

text

SIC 29.6 b Disclosure

Meghatározott eszközök használatára vonatkozó jogok jellegének és mértékének
magyarázata

text

SIC 29.6 c (i) Disclosure

Szolgáltatásra vonatkozó kötelmek vagy szolgáltatás nyújtásának elvárására vonatkozó
jogok jellegének és mértékének magyarázata

text

SIC 29.6 c (ii) Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések tételeinek beszerzésére vagy építésére vonatkozó
kötelmek jellegének és mértékének bemutatása

text

SIC 29.6 c (iii) Disclosure

Meghatározott eszközöknek, a koncessziós időszak végén történő szállítására vonatkozó
text
kötelmek, vagy átvételére vonatkozó jogok jellegének és mértékének magyarázata

SIC 29.6 c (iv) Disclosure

Megújítási és megszüntetési opciók jellegének és mértékének magyarázata

text

SIC 29.6 c (v) Disclosure

Egyéb jogok és kötelmek jellegének és mértékének magyarázata

text

SIC 29.6 c (vi) Disclosure

Koncessziós megállapodások változásainak ismertetése

text

SIC 29.6 d Disclosure

Annak magyarázata, hogy a szolgáltatási koncessziós megállapodás hogyan lett
besorolva

text

SIC 29.6 e Disclosure

Építési szolgáltatásoknak pénzügyi eszközre történő cseréjén megjelenített árbevétel

X duration, credit

SIC 29.6A Disclosure

Építési szolgáltatásoknak immateriális eszközre történő cseréjén megjelenített árbevétel

X duration, credit

SIC 29.6A Disclosure

Építési szolgáltatásoknak pénzügyi eszközre történő cseréjén megjelenített nyereség (veszteség)

X duration, credit

SIC 29.6A Disclosure

Építési szolgáltatásoknak immateriális eszközre történő cseréjén megjelenített nyereség (veszteség)

X duration, credit

SIC 29.6A Disclosure

text block

IFRS 2.44 Disclosure

text block

IFRS 2.45 Disclosure

table

IFRS 2.45 Disclosure

axis

IFRS 2.45 Disclosure

member[default]

IFRS 2.45 Disclosure

[834120] Megjegyzések - Részvényalapú kifizetési megállapodások
Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block]
Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [text block]
Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [abstract]
Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [table]
Részvényalapú kifizetési megállapodások típusai [axis]
Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]
Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [line items]
Részvényalapú kifizetési ügylet ismertetése

line items
text

IFRS 2.45 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügylet megszolgálási követelményeinek ismertetése

text

IFRS 2.45 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletre nyújtott opciók maximális időbeli hatályának
ismertetése

text

IFRS 2.45 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügylet teljesítési módjának ismertetése

text

IFRS 2.45 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodás nyújtásának időpontja

text

IFRS 2.IG23 Example

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott instrumentumok
száma

X.XX duration

IFRS 2.IG23 Example

text block

IFRS 2.45 b Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók száma az időszak
elején

X.XX instant

IFRS 2.45 b (i) Disclosure, IFRS 2.45 b (vi) Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott részvényopciók száma

X.XX duration

IFRS 2.45 b (ii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált részvényopciók száma

X.XX duration

IFRS 2.45 b (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott részvényopciók száma

X.XX duration

IFRS 2.45 b (iv) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt részvényopciók száma

X.XX duration

IFRS 2.45 b (v) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók száma az időszak
végén

X.XX instant

IFRS 2.45 b (i) Disclosure, IFRS 2.45 b (vi) Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható részvényopciók száma

X.XX instant

IFRS 2.45 b (vii) Disclosure

Részvényopciók számának és súlyozott átlagos lehívási árának közzététele [text block]
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Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára az időszak elején

X instant

IFRS 2.45 b (vi) Disclosure, IFRS 2.45 b (i) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 b (ii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált részvényopciók súlyozott X
duration
átlagos lehívási ára

IFRS 2.45 b (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 b (iv) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 b (v) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára az időszak végén

X instant

IFRS 2.45 b (vi) Disclosure, IFRS 2.45 b (i) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható részvényopciók súlyozott
átlagos lehívási ára

X instant

IFRS 2.45 b (vii) Disclosure

Súlyozott átlagos részvényár a lehívás időpontjában a részvényalapú kifizetési megállapodáshoz
kapcsolódó, az időszak során lehívott részvényopciókra vonatkozóan

X duration

IFRS 2.45 c Disclosure

Súlyozott átlagos részvényár

X duration

IFRS 2.45 c Disclosure

Nyitott részvényopciók lehívási árai tartományának közzététele [text block]

text block

IFRS 2.45 d Disclosure

table

IFRS 2.45 d Disclosure

axis

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

member[default]

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány alja [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Tartomány teteje [member]

member

IFRS 13.IE63 Example, Effective
2016-01-01 IFRS 14.33 b Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure, IFRS 7.7 Common practice

Nyitott részvényopciók lehívási áraira vonatkozó tartomány közzététele [abstract]
Nyitott részvényopciók lehívási árai tartományának közzététele [table]
Tartomány [axis]

Tartományok [member]

Nyitott részvényopciók lehívási áraira vonatkozó tartomány közzététele [line items]
Nyitott részvényopciók lehívási ára
Nyitott részvényopciók számának és súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartamának
közzététele [text block]

line items
X instant

IFRS 2.45 d Disclosure

text block

IFRS 2.45 d Disclosure

table

IFRS 2.45 d Disclosure

axis

IFRS 2.45 d Disclosure

member[default]

IFRS 2.45 d Disclosure

Nyitott részvényopciók számának és súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartamának
közzététele [abstract]
Nyitott részvényopciók számának és súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartamának
közzététele [table]
Nyitott részvényopciók lehívási áraira vonatkozó tartományok [axis]
Nyitott részvényopciók lehívási áraira vonatkozó tartományok [member]
Nyitott részvényopciók számának és súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartamának
közzététele [line items]

line items

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók száma

X.XX instant

IFRS 2.45 b (i) Disclosure, IFRS 2.45 b (vi) Disclosure,
IFRS 2.45 d Disclosure

Nyitott részvényopciók súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartama

X.XX instant

IFRS 2.45 d Disclosure

text block

IFRS 2.45 Common practice

X.XX instant

IFRS 2.45 Common practice

Egyéb tőkeinstrumentumok számának és súlyozott átlagos lehívási árainak közzététele [text block]
Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott egyéb tőkeinstrumentumok száma
az időszak elején

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok száma X.XX duration

IFRS 2.45 Common practice, IFRS 2.47 b Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált egyéb
tőkeinstrumentumok száma

X.XX duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott vagy megszolgált egyéb
tőkeinstrumentumok száma

X.XX duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt egyéb tőkeinstrumentumok száma

X.XX duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott egyéb tőkeinstrumentumok száma
az időszak végén

X.XX instant

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható egyéb tőkeinstrumentumok
száma

X.XX instant

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott egyéb tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára az időszak elején

X instant

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott átlagos lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott vagy megszolgált egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott átlagos lehívási ára

X duration

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt egyéb tőkeinstrumentumok súlyozott X
duration
átlagos lehívási ára

IFRS 2.45 Common practice

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott egyéb tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára az időszak végén

IFRS 2.45 Common practice
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Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható egyéb tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára

X instant

IFRS 2.45 Common practice

Annak magyarázata, hogy a kapott javak vagy szolgáltatások valós értéke vagy a részvény-alapú
kifizetések alapján nyújtott tőkeinstrumentumok valós értéke hogyan került meghatározásra

text

IFRS 2.46 Disclosure

Kapott javak és szolgáltatások valós értékének közvetett módon való meghatározásának közzététele,
időszak alatt nyújtott részvényopciók [text block]

text block

IFRS 2.47 a Disclosure

X instant, credit

IFRS 2.47 a Disclosure

Súlyozott átlagos valós érték az értékelés időpontjában, nyújtott részvényopciók

Információk arról, hogy a valós érték hogyan került meghatározásra, ha az nem egy megfigyelhető
text
piacon alapul, nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok

IFRS 2.47 a Disclosure

Opcióárazási modell ismertetése, nyújtott részvényopciók

text

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Opcióárazási modell inputjainak ismertetése, nyújtott részvényopciók

text

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Súlyozott átlagos részvényár, nyújtott részvényopciók

X duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Lehívási ár, nyújtott részvényopciók

X duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Várható volatilitás, nyújtott részvényopciók

X.XX duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Opció élettartama, nyújtott részvényopciók

X.XX duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Várható osztalék, nyújtott részvényopciók

X duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Várható osztalék százalékban, nyújtott részvényopciók

X.XX duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Kockázatmentes kamatláb, nyújtott részvényopciók

X.XX duration

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Opcióárazási modell egyéb inputjainak ismertetése, nyújtott részvényopciók

text

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

text

IFRS 2.47 a (i) Disclosure

Információk arról, hogy a várható volatilitás hogyan került meghatározásra, nyújtott
részvényopciók

text

IFRS 2.47 a (ii) Disclosure

Információk arról, hogy a valós érték meghatározásánál egyéb jellemzők figyelembevételre
kerültek-e, és hogyan kerültek figyelembevételre, nyújtott részvényopciók

text

IFRS 2.47 a (iii) Disclosure

text block

IFRS 2.47 b Disclosure

Várható korai lehívás hatásainak figyelembevételéhez felhasznált módszer és
feltételezések ismertetése, nyújtott részvényopciók

Kapott javak és szolgáltatások valós értékének közvetett módon való meghatározásának közzététele,
időszak alatt nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok [text block]

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok száma X.XX duration

IFRS 2.45 Common practice, IFRS 2.47 b Disclosure

Súlyozott átlagos valós érték az értékelés időpontjában, egyéb nyújtott tőkeinstrumentumok

X instant, credit

IFRS 2.47 b Disclosure

Információk arról, hogy a valós érték hogyan lett meghatározva, nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

text

IFRS 2.47 b Disclosure

Információk arról, hogy a valós érték hogyan került meghatározásra, nyújtott részvényopciók

text

IFRS 2.47 b (i) Disclosure

Információk arról, hogy a valós érték meghatározásánál a várható osztalékok
figyelembevételre kerültek-e, és hogyan kerültek figyelembevételre, nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

text

IFRS 2.47 b (ii) Disclosure

Információk arról, hogy a valós érték meghatározásánál egyéb jellemzők figyelembevételre
kerültek-e, és hogyan kerültek figyelembevételre, nyújtott egyéb tőkeinstrumentumok

text

IFRS 2.47 b (iii) Disclosure

text block

IFRS 2.47 c Disclosure

Módosítások magyarázata, módosított részvényalapú kifizetési megállapodások

text

IFRS 2.47 c (i) Disclosure

Nyújtott valósérték-növekmény, módosított részvényalapú kifizetési megállapodások

X duration

IFRS 2.47 c (ii) Disclosure

Információk arról, hogy a nyújtott valós érték növekmény hogyan lett meghatározva, módosított
részvényalapú kifizetési megállapodások

text

IFRS 2.47 c (iii) Disclosure

Kapott javak vagy szolgáltatások valós értéke közvetlen meghatározásának magyarázata

text

IFRS 2.48 Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a kapott javak vagy szolgáltatások valós értékét nem lehet
megbízhatóan megbecsülni

text

IFRS 2.49 Disclosure

Kapott javak és szolgáltatások valós értékének közvetett módon való meghatározásának közzététele,
időszak alatt módosított részvényalapú kifizetési megállapodások [text block]

Részvényalapú kifizetéseknek a gazdálkodó egység eredményére gyakorolt hatásának a magyarázata
text block
[text block]

IFRS 2.50 Disclosure

Olyan részvényalapú kifizetési ügyletekből származó ráfordítás, amelyek esetében a kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek meg az eszközökként való megjelenítés feltételeinek [abstract]
Olyan tőkéinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekből származó
ráfordítás, amelyek esetében a kapott javak vagy szolgáltatások nem feleltek meg az
eszközökként történő megjelenítés feltételeinek

X duration, debit

IFRS 2.51 a Disclosure

Olyan pénzeszközben kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekből származó ráfordítás,
amelyek esetében a kapott javak vagy szolgáltatások nem feleltek meg az eszközökként történő
megjelenítés feltételeinek

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Azon részvényalapú kifizetési ügyletekből származó ráfordítás összesen, amelyek esetében a
kapott javak vagy szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való kimutatás feltételeinek

X duration, debit

IFRS 2.51 a Disclosure

Munkavállalókkal történt részvényalapú kifizetési ügyletekből származó ráfordítás

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Részvényalapú kifizetéseknek a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a
magyarázata [text block]

text block

IFRS 2.50 Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből származó kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 2.51 b (i) Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből keletkező kötelezettségek belső értéke, amelyekre a másik
fél pénzeszközre vagy más eszközre vonatkozó joga megszolgálttá vált

X instant, credit

IFRS 2.51 b (ii) Disclosure

text block

IFRS 2.52 Disclosure

text block

IAS 19 - Scope Disclosure

text block

IAS 19.138 Disclosure

table

IAS 19.138 Disclosure

axis

IAS 19.138 Disclosure

További információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról [text block]

[834480] Megjegyzések - Munkavállalói juttatások
Munkavállalói juttatások közzététele [text block]
Meghatározott juttatási programok közzététele [text block]
Meghatározott juttatási programok közzététele [abstract]
Meghatározott juttatási programok közzététele [table]
Meghatározott juttatási programok [axis]
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Meghatározott juttatási programok [member]

member[default]

IAS 19.138 Disclosure

Külföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Belföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Többmunkáltatós juttatási programok [member]

member

IAS 19.33 b Disclosure, IAS 19.34 b Disclosure

Állami meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.45 Disclosure

Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat [member]

member

IAS 19.149 Disclosure

Meghatározott juttatási programok közzététele [line items]

line items

Program típusának ismertetése

text

IAS 19.139 a Disclosure

Program által biztosított juttatások jellegének ismertetése

text

IAS 19.139 a (i) Disclosure

Azon jogszabályi keret ismertetése, amelyben a program működik

text

IAS 19.139 a (ii) Disclosure

Szabályozói környezet programra gyakorolt hatásának ismertetése

text

IAS 19.139 a (ii) Disclosure

Bármely egyéb gazdálkodó egységnek a program irányításával kapcsolatos
felelősségének az ismertetése

text

IAS 19.139 a (iii) Disclosure

Gazdálkodó egység programból fakadó kockázatainak ismertetése

text

IAS 19.139 b Disclosure

Programhoz kapcsolódó jelentős kockázatkoncentrációk ismertetése

text

IAS 19.139 b Disclosure

Programmódosítások, megszorítások és rendezések ismertetése

text

IAS 19.139 c Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken

(X) instant, credit

IAS 19.57 a Common practice

Program eszközei, valós értéken

X instant, debit

IAS 19.57 a Common practice

Nettó többlet (hiány) a programban

Program többlete (hiánya) [abstract]

X instant, debit

IAS 19.57 a Common practice

Visszatérési jog és a kapcsolódó kötelem közötti kapcsolat ismertetése

text

IAS 19.140 b Disclosure

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg a maximálisan
elérhető gazdasági hasznot

text

IAS 19.141 c (iv) Disclosure

Gazdálkodó egység saját pénzügyi instrumentumai, amelyeket a program eszközök valós X
instant, debit
értéke magában foglal

IAS 19.143 Disclosure

Program eszközeinek valós értékében figyelembe vett, a gazdálkodó egység által
használt ingatlan

X instant, debit

IAS 19.143 Disclosure

Gazdálkodó egység által használt egyéb eszközök, amelyeket a program eszközeinek
valós értéke tartalmaz

X instant, debit

IAS 19.143 Disclosure

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Egészségügyi költségek trendjeinek aktuáriusi feltételezése

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Egyéb lényeges aktuáriusi feltételezések

X.XX instant

IAS 19.144 Common practice

Program vagy gazdálkodó egység kockázat kezelésénél használt eszköz-kötelezettség
megfeleltetési stratégiák ismertetése

text

IAS 19.146 Disclosure

Jövőbeni hozzájárulásokra hatással lévő alapképzési megállapodások és alapképzési
politika ismertetése

text

IAS 19.147 a Disclosure, IAS 19.148 a Disclosure

Programba várhatóan befizetésre kerülő hozzájárulások becslése a következő éves
beszámolási időszakra vonatkozóan

X duration, credit

IAS 19.147 b Disclosure, IAS 19.148 d (iii) Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem lejárati összetételére vonatkozó információk közzététele
[text block]

text block

IAS 19.147 c Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem súlyozott átlagos élettartama

X.XX duration

IAS 19.147 c Disclosure

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység milyen mértékben lehet felelős a
többmunkáltatós program vagy az állami program felé más gazdálkodó egységek
kötelmei miatt

text

IAS 19.148 b Disclosure

Többmunkáltatós vagy állami program hiányának vagy többletének a program
felszámolásakor történő, megállapodás szerinti felosztásának ismertetése

text

IAS 19.148 c (i) Disclosure

Többmunkáltatós vagy állami program hiányának vagy többletének a gazdálkodó egység
kilépésekor történő, megállapodás szerinti felosztásának ismertetése

text

IAS 19.148 c (ii) Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a többmunkáltatós vagy állami program meghatározott
juttatási program

text

IAS 19.148 d (i) Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, hogy miért nem áll rendelkezésre elegendő információ
ahhoz, hogy a többmunkáltatós vagy állami program meghatározott juttatási programként text
legyen elszámolva

IAS 19.148 d (ii) Disclosure

Többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett többletre vagy hiányra vonatkozó
információ ismertetése

text

IAS 19.148 d (iv) Disclosure

Többmunkáltatós vagy állami program többletének vagy hiányának meghatározására
használt alap ismertetése

text

IAS 19.148 d (iv) Disclosure

Többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett többlet vagy hiány gazdálkodó
egységre gyakorolt hatásainak ismertetése

text

IAS 19.148 d (iv) Disclosure

Gazdálkodó egység részvételének szintje a többi résztvevő gazdálkodó egységhez
viszonyítva

X.XX instant

IAS 19.148 d (v) Disclosure

Nettó meghatározott juttatási költség kiterhelésére vonatkozó szerződéses megállapodás
text
vagy nyilvános politika ismertetése

IAS 19.149 a Disclosure

Azon meghatározott juttatási programok hozzájárulásának meghatározására vonatkozó
politika ismertetése, amelyek megosztják a kockázatokat a közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között [text block]

IAS 19.149 b Disclosure
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Másik csoportbeli gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban szereplő, olyan
programokkal kapcsolatos közzétételekre vonatkozó kereszthivatkozás ismertetése,
amelyek megosztják a kockázatokat a közös ellenőrzés alatt működő gazdálkodó
egységek között

text

IAS 19.150 Disclosure

text block

IAS 19.140 a Disclosure

table

IAS 19.140 a Disclosure

axis

IAS 19.138 Disclosure

member[default]

IAS 19.138 Disclosure

Külföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Belföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Többmunkáltatós juttatási programok [member]

member

IAS 19.33 b Disclosure, IAS 19.34 b Disclosure

Állami meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.45 Disclosure

Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat [member]

member

IAS 19.149 Disclosure

axis

IAS 19.140 a Disclosure

member[default]

IAS 19.140 a Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]

member

IAS 19.140 a (ii) Disclosure

Program eszközei [member]

member

IAS 19.140 a (i) Disclosure

Eszköz-plafon hatása [member]

member

IAS 19.140 a (iii) Disclosure

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) közzététele [text block]
Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) közzététele [abstract]
Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) közzététele [table]
Meghatározott juttatási programok [axis]
Meghatározott juttatási programok [member]

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [axis]
Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [member]

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) közzététele [line items]
Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) az időszak kezdetén

line items
X instant, credit

IAS 19.140 a Disclosure

Tárgyidőszaki szolgálat költsége, nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 a Disclosure

Kamatráfordítás (-bevétel), nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 b Disclosure

Program eszközeinek hozama, nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 c (i) Disclosure

Demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek
(nyereségek), nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 c (ii) Disclosure

Pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek
(nyereségek), nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 c (iii) Disclosure

Nettó meghatározott juttatási eszköz eszközárplafonra történő történő
korlátozásának hatásában bekövetkező változások vesztesége (nyeresége),
nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 c (iv) Disclosure

Újraértékelés nyeresége (vesztesége) összesen, nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 c Disclosure

Múltbeli szolgálat költsége, nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 d Disclosure

Rendezésekből származó veszteségek (nyereségek), nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 d Disclosure

Múltbeli szolgálat költsége és rendezésekből származó nyereségek
(veszteségek), nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 d Disclosure

Átváltási árfolyamok változásaiból származó növekedés (csökkenés), nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 e Disclosure

Munkáltató hozzájárulásai a programhoz, nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 f Disclosure

Program résztvevőinek hozzájárulásai a programhoz, nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 f Disclosure

Programhoz való hozzájárulások összesen, nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 f Disclosure

Programból származó kifizetések, nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 g Disclosure

Rendezésekkel kapcsolatos kifizetések, nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

(X) duration, debit

IAS 19.141 g Disclosure

Üzleti kombinációkból és elidegenítésekből származó növekedés (csökkenés),
nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 h Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)

X duration, credit

IAS 19.141 Common practice

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése)
összesen

X duration, credit

IAS 19.141 Disclosure

X instant, credit

IAS 19.140 a Disclosure

text block

IAS 19.140 b Disclosure

table

IAS 19.140 b Disclosure

axis

IAS 19.138 Disclosure

Változások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) [abstract]

Újraértékelés nyeresége (vesztesége), nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz) [abstract]

Múltbeli szolgálat költsége és rendezésekből eredő nyereségek (veszteségek),
nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [abstract]

Programhoz való hozzájárulások, nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz) [abstract]

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) az időszak végén
Visszatérítési jogok közzététele [text block]
Visszatérítési jogok közzététele [abstract]
Visszatérítési jogok közzététele [table]
Meghatározott juttatási programok [axis]
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Meghatározott juttatási programok [member]

member[default]

IAS 19.138 Disclosure

Külföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Belföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Többmunkáltatós juttatási programok [member]

member

IAS 19.33 b Disclosure, IAS 19.34 b Disclosure

Állami meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.45 Disclosure

Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat [member]

member

IAS 19.149 Disclosure

Visszatérítési jogok közzététele [line items]

line items

Visszatérítési jogok, valós értéken az időszak kezdetén

X instant, debit

IAS 19.140 b Disclosure

X duration, debit

IAS 19.141 b Disclosure

X duration, debit

IAS 19.141 c (i) Disclosure

Visszatérítési jogok változásai [abstract]
Kamatbevétel, visszatérítési jogok
Újraértékelés nyeresége (vesztesége), visszatérítési jogok [abstract]
Visszatérítési jogok hozama

Visszatérítési jog eszközárplafonra történő történő korlátozásának hatásában X
duration, debit
bekövetkező változások nyeresége (vesztesége)

IAS 19.141 c (iv) Disclosure

Újraértékelés nyeresége (vesztesége) összesen, visszatérítési jogok

X duration, debit

IAS 19.141 c Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), visszatérítési X
duration, debit
jogok, valós értéken

IAS 19.141 e Disclosure

Fizetett juttatásokból származó csökkenés, visszatérítési jogok, valós értéken

(X) duration, credit

IAS 19.141 g Disclosure

Rendezésekkel kapcsolatos kifizetések, visszatérítési jogok

(X) duration, credit

IAS 19.141 g Disclosure

Üzleti kombinációkból és elidegenítésekből származó növekedés (csökkenés),
visszatérítési jogok

X duration, debit

IAS 19.141 h Disclosure

Visszatérítési jogok növekedése (csökkenése) összesen, valós értéken

X duration, debit

IAS 19.141 Disclosure

X instant, debit

IAS 19.140 b Disclosure

text block

IAS 19.142 Disclosure

table

IAS 19.142 Disclosure

axis

IAS 19.138 Disclosure

member[default]

IAS 19.138 Disclosure

Külföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Belföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Többmunkáltatós juttatási programok [member]

member

IAS 19.33 b Disclosure, IAS 19.34 b Disclosure

Állami meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.45 Disclosure

Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat [member]

member

IAS 19.149 Disclosure

axis

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

member[default]

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 1. szintje [member]

member

IAS 19.142 Disclosure, IFRS 13.93 b Disclosure

Valós érték hierarchia 2. és 3. szintje [member]

member

IAS 19.142 Disclosure

Visszatérítési jogok, valós értéken az időszak végén
Program eszközei valós értékének közzététele [text block]
Program eszközei valós értékének közzététele [abstract]
Program eszközei valós értékének közzététele [table]
Meghatározott juttatási programok [axis]
Meghatározott juttatási programok [member]

Valós érték hierarchia szintjei [axis]
Valós értékelés hierarchiájának összes szintje [member]

Program eszközei valós értékének közzététele [line items]

line items

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós
értékében való részesedés összege

X instant, debit

IAS 19.142 a Example

Tőkeinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
összege

X instant, debit

IAS 19.142 b Example

Adósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
összege

X instant, debit

IAS 19.142 c Example

Ingatlan, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

X instant, debit

IAS 19.142 d Example

Származékos termékek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
összege

X instant, debit

IAS 19.142 e Example

Befektetési alapok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege X instant, debit

IAS 19.142 f Example

Eszköz fedezetű értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való
részesedés összege

X instant, debit

IAS 19.142 g Example

Strukturált adósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való
részesedés összege

X instant, debit

IAS 19.142 h Example

Egyéb eszközök, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege

X instant, debit

IAS 19.142 Common practice

text block

IAS 19.145 Disclosure

table

IAS 19.145 Disclosure

axis

IAS 19.138 Disclosure

member[default]

IAS 19.138 Disclosure

Külföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Belföldi meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.138 a Example

Többmunkáltatós juttatási programok [member]

member

IAS 19.33 b Disclosure, IAS 19.34 b Disclosure

Állami meghatározott juttatási programok [member]

member

IAS 19.45 Disclosure

Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat [member]

member

IAS 19.149 Disclosure

Aktuáriusi feltételezések érzékenységi elemzéseinek közzététele [text block]
Aktuáriusi feltételezések érzékenységi elemzéseinek közzététele [abstract]
Aktuáriusi feltételezések érzékenységi elemzéseinek közzététele [table]
Meghatározott juttatási programok [axis]
Meghatározott juttatási programok [member]
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Aktuáriusi feltételezések [axis]
Aktuáriusi feltételezések [member]

axis

IAS 19.145 Disclosure

member[default]

IAS 19.145 Disclosure

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Egészségügyi költségek trendjeinek aktuáriusi feltételezése [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Nyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Várható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Egyéb lényeges aktuáriusi feltételezések [member]

member

IAS 19.145 Common practice

Aktuáriusi feltételezések érzékenységi elemzéseinek közzététele [line items]

line items

Aktuáriusi feltételezésben ésszerűen várható növekedés százaléka

X.XX instant

IAS 19.145 a Disclosure

Meghatározott juttatási kötelemnek az aktuáriusi feltételezés ésszerűen várható
növekedése miatti növekedése (csökkenése)

X instant, credit

IAS 19.145 a Disclosure

Aktuáriusi feltételezésben ésszerűen várható csökkenés százaléka

X.XX instant

IAS 19.145 a Disclosure

Meghatározott juttatási kötelemnek az aktuáriusi feltételezés ésszerűen várható
csökkenése miatti növekedése (csökkenése)

X instant, credit

IAS 19.145 a Disclosure

Aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések elkészítésére használt
text
módszerek és feltételezések ismertetése

IAS 19.145 b Disclosure

Aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítése során
használt módszerek korlátainak ismertetése

text

IAS 19.145 b Disclosure

Aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések elkészítésére használt
text
módszerek és feltételezések változásainak ismertetése

IAS 19.145 c Disclosure

Aktuáriusi feltételezések érzékenységi vizsgálatánál használt módszerek és
feltételezések megváltoztatása okainak ismertetése

text

IAS 19.145 c Disclosure

text block

IAS 19.137 Disclosure

text block

IAS 19.137 Example

X duration, debit

IAS 19.171 Common practice

text block

IAS 12 - Disclosure Disclosure

Tényleges adóráfordítás (-bevétel)

X duration, debit

IAS 12.80 a Example

Helyesbítések korábbi időszakok tényleges adója miatt

X duration, debit

IAS 12.80 b Example

Tényleges adóráfordítás (bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításai miatti
helyesbítések összesen

X duration, debit

IAS 12.80 Common practice

Átmeneti különbözetek keletkezéséhez vagy visszafordulásához kapcsolódó halasztott
adóráfordítás (bevétel)

X duration, debit

IAS 12.80 c Example

Adókulcs-változásokhoz vagy új adók kivetéséhez kapcsolódó halasztott adóráfordítás (bevétel)

X duration, debit

IAS 12.80 d Example

Előző időszaki, korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóváírásból vagy átmeneti
különbözetből fakadó adó haszon, amelyet a tényleges adóráfordítás csökkentésére használtak
fel

(X) duration, credit

IAS 12.80 e Example

Előző időszaki, korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóváírásból vagy átmeneti
(X) duration, credit
különbözetből fakadó adó haszon, amelyet a halasztott adóráfordítás csökkentésére használtak fel

IAS 12.80 f Example

Halasztott adókövetelés leírásából vagy leírásának visszaírásából származó halasztott
adóráfordítás

X duration, debit

IAS 12.80 g Example

Számviteli politikák változásaihoz és az eredményben lévő hibákhoz kapcsolódó adóráfordítás (bevétel)

X duration, debit

IAS 12.80 h Example

Helyesbítések az előző időszakok halasztott adója miatt

X duration, debit

IAS 12.80 Common practice

Halasztott adóráfordítás (bevétel) egyéb összetevői

X duration, debit

IAS 12.80 Common practice

X duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges adó

X duration, debit

IAS 12.81 a Disclosure

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó

X duration

IAS 12.81 a Disclosure

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott
adók összesített összege

X duration, debit

IAS 12.81 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem átszámításból származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

Expiry date 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Expiry date 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek az átértékelési többletben bekövetkező változásokhoz kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a meghatározott juttatási programok újraértékeléséhez kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

További információk közzététele a meghatározott juttatási programokról [text block]
Meghatározott juttatási kötelem jelenérték elemzéseinek közzététele, jelleg, jellemzők és
kockázatok szerint megkülönböztetve [text block]
Végkielégítések ráfordítása

[835110] Megjegyzések - Nyereségadók
Nyereségadó közzététele [text block]
Adóráfordítások (-bevételek) jelentősebb elemei [abstract
Tényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításai miatti
helyesbítések [abstract]

Adóráfordítás (-bevétel) összesen

Közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott
adó [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó [abstract]
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Egyéb átfogó jövedelem tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekhez kapcsolódó nyereségadója X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetések fedezeti
ügyleteihez kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a pénzügyi kötelezettség valós értékében a kötelezettség
hitelkockázata változásának tulajdoníthatóan bekövetkező változásokhoz kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a tőkeinstrumentumban lévő befektetések fedezeteihez kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek az opciók időértékének változásához kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a forward szerződések forward elemeinek érték változásához
kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek a deviza bázis felárak értékváltozásához kapcsolódó nyereségadója

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó
nyereségadó

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IAS 12.81 ab Disclosure,
Effective 2018-01-01 IAS 1.90 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összesített összege

X duration

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

X duration, debit

IAS 1.90 Disclosure

Megszüntetésen képződött nyereséghez (veszteséghez) kapcsolódó adóráfordítás

X duration, debit

IAS 12.81 h (i) Disclosure, IFRS 5.33 b (iv) Disclosure

Megszűnt tevékenységek szokásos tevékenységeiből származó nyereséghez (veszteséghez)
kapcsolódó adóráfordítás

X duration, debit

IAS 12.81 h (ii) Disclosure, IFRS 5.33 b (ii) Disclosure

Alkalmazandó adókulcsokban az előző számviteli időszak óta bekövetkezett változások magyarázata

text

IAS 12.81 d Disclosure

Levonható átmeneti különbözet lejáratának ismertetése, fel nem használt negatív adóalapok és fel
nem használt adójóváírások

text

IAS 12.81 e Disclosure

Levonható átmeneti különbözetek, amelyekre halasztott adókövetelés nincs megjelenítve

X instant

IAS 12.81 e Disclosure

Fel nem használt negatív adóalapok, amelyekre halasztott adókövetelést nem jelenítenek meg
elszámolva

X instant

IAS 12.81 e Disclosure

Fel nem használt adójóváírások, amelyekre halasztott adókövetelést nem jelenítenek meg

X instant

IAS 12.81 e Disclosure

Átmeneti különbözetek, amelyek leányvállalatokba, fióktelepekbe és társult vállalkozásokba történt
befektetésekhez, valamint közös vállalkozásokban lévő érdekeltségekhez kapcsolódnak, amelyekre
nem mutattak ki halasztott adókötelezettségeket

X instant

IAS 12.81 f Disclosure

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások
közzététele [text block]

text block

IAS 12.81 g Disclosure

table

IAS 12.81 g Disclosure

axis

IAS 12.81 g Disclosure

member[default]

IAS 12.81 g Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedéshez kapcsolódó nyereségadó
Megszűnt tevékenységek adóráfordítása [abstract]

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások
közzététele [abstract]
Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások
közzététele [table]
Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalap és fel nem használt adójóváírás
[axis]
Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalap és fel nem használt
adójóváírás [member]
Átmeneti különbözetek [member]

member

IAS 12.81 g Disclosure

Értékvesztés hitelezési veszteségek miatt [member]

member

IAS 12.81 g Common practice

Nem realizált árfolyamnyereségek (veszteségek) [member]

member

IAS 12.81 g Common practice

Egyéb átmeneti különbözetek [member]

member

IAS 12.81 g Common practice

Fel nem használt negatív adóalapok [member]

member

IAS 12.81 g Disclosure

Fel nem használt adójóváírások [member]

member

IAS 12.81 g Disclosure

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások
közzététele [line items]

line items

Halasztott adókövetelések és kötelezettségek [abstract]
Halasztott adókövetelések

(X) instant, debit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Halasztott adókötelezettségek

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure, IAS 1.54 o Disclosure,
IAS 1.56 Disclosure

Nettó halasztott adókötelezettség (követelés)

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure

Nettó halasztott adókövetelések

X instant, debit

IAS 12.81 g (i) Common practice

Nettó halasztott adókötelezettségek

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Common practice

X duration, debit

IAS 12.81 g (ii) Disclosure

X duration

IAS 12.81 g (ii) Disclosure

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure

X duration

IAS 12.81 g (ii) Disclosure

Nettó halasztott adókövetelések és kötelezettségek [abstract]

Halasztott adóráfordítás (bevétel) [abstract]
Halasztott adóráfordítás (bevétel)
Eredményben megjelenített halasztott adóráfordítás (bevétel)
Halasztott adókötelezettség (adókövetelés) változásainak egyeztetése [abstract]
Halasztott adókötelezettség (követelés) az időszak kezdetén
Halasztott adókötelezettségben (adókövetelésben) bekövetkezett változások
[abstract]
Eredményben megjelenített halasztott adóráfordítás (bevétel)
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Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó
halasztott adó

X duration

IAS 12.81 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó

X duration

IAS 12.81 ab Disclosure, IAS 1.90 Disclosure

Üzleti kombinációkból származó növekedés (csökkenés), halasztott
adókötelezettség (adókövetelés)

X duration, credit

IAS 12.81 Common practice

Leányvállalatok feletti ellenőrzés elvesztéséből származó növekedés
(csökkenés), halasztott adókötelezettség (adókövetelés)

X duration, credit

IAS 12.81 Common practice

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), halasztott
adókötelezettség (adókövetelés)

X duration, credit

IAS 12.81 Common practice

Halasztott adókötelezettségek (adókövetelések) növekedése (csökkenése)
összesen

X duration, credit

IAS 12.81 Common practice

Halasztott adókötelezettség (követelés) az időszak végén

X instant, credit

IAS 12.81 g (i) Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott, de
kötelezettségként meg nem jelenített osztalékok nyereségadó következményei

X duration

IAS 12.81 i Disclosure

Akvizíció előtti halasztott adókövetelésre megjelenített összeg növekedése (csökkenése)

X duration, debit

IAS 12.81 j Disclosure

Azon esemény vagy körülmények megváltozásának ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombináció
során megszerzett halasztott adóelőnyöket az akvizíció időpontja után megjelenítik

text

IAS 12.81 k Disclosure

Halasztott adókövetelés megjelenítését alátámasztó bizonyíték ismertetése, ha annak felhasználása
a meglévő adóköteles átmeneti különbözetek visszafordulásából származó nyereségeken felüli
jövőbeli adóköteles nyereségektől függ, és a gazdálkodó egység veszteséges volt abban az
adójogrendszerben, amelyre a halasztott adókövetelés vonatkozik

text

IAS 12.82 Disclosure

Halasztott adókövetelés, amikor a felhasználás az adóköteles átmeneti különbözetek
visszafordulásából származó nyereségeken felüli jövőbeli adóköteles nyereségektől függ és a
X instant, debit
gazdálkodó egység veszteséges volt abban az adójogrendszerben, amelyre a halasztott adókövetelés
vonatkozik

IAS 12.82 Disclosure

Osztalékfizetésből eredő potenciális nyereségadó-következmények jellegének ismertetése

text

IAS 12.82A Disclosure

Lehetséges nyereségadó-következmények kivitelezhetően meghatározható összegeinek ismertetése

text

IAS 12.82A Disclosure

Annak ismertetése, hogy vannak-e olyan nyereségadó-következmények, amelyek meghatározása
nem kivitelezhető

text

IAS 12.82A Disclosure

Számviteli nyereség

X duration, credit

IAS 12.81 c (i) Disclosure, IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Vonatkozó adókulccsal számított adóráfordítás (-bevétel)

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Adómentes árbevételek adóhatása

(X) duration, credit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Adóköteles nyereség (negatív adóalap) meghatározásánál figyelembe nem vehető ráfordítás
adóhatása

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Goodwill értékvesztésének adóhatása

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Common practice

Negatív adóalapok adóhatása

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Külföldi adókulcsok adóhatása

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Adókulcs változásából származó adóhatás

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

Egyéb adóhatások a számviteli eredmény és az adóráfordítás (bevétel) közötti egyeztetésre

X duration, debit

IAS 12.81 c (i) Disclosure

X duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Számviteli nyereség

X duration, credit

IAS 12.81 c (i) Disclosure, IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Vonatkozó adókulcs

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Adómentes árbevételek adókulcs hatása

(X.XX) duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Adóköteles nyereség (negatív adóalap) meghatározásánál figyelembe nem vehető ráfordítások
adókulcs hatása

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Goodwill értékvesztésének adókulcs hatása

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Common practice

Negatív adóalapok adókulcs hatása

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Külföldi adókulcsok adókulcs hatása

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Adókulcs változásából származó adókulcs hatás

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Korábbi időszakok tényleges adóráfordítására vonatkozó módosítások adókulcs hatása

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Common practice

Számviteli eredmény és a vonatkozó adókulcsok szorzatának levezetése [abstract]

Adóráfordítás (-bevétel) összesen

Átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs közötti egyeztetés [abstract]

Egyéb adókulcs hatások a számviteli eredmény és az adóráfordítás (bevétel) közötti egyeztetésre X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

Átlagos effektív adókulcs összesen

X.XX duration

IAS 12.81 c (ii) Disclosure

text block

IAS 23 - Disclosure Disclosure

Aktivált hitelfelvételi költségek

X duration

IAS 23.26 a Disclosure

Ráfordításként megjelenített hitelfelvételi költségek

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Felmerült hitelfelvételi költségek összesen

X duration

IAS 1.112 c Common practice

Aktivált kamatköltségek

X duration

IAS 1.112 c Common practice

Kamatráfordítás

X duration, debit

IFRS 12.B13 f Disclosure, IFRS 8.23 d Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Felmerült kamatköltségek összesen

X duration

IAS 1.112 c Common practice

[836200] Megjegyzések - Hitelfelvételi költségek
Hitelfelvételi költségek közzététele [text block]
Hitelfelvételi költségek [abstract]

Kamatköltségek [abstract]
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Aktiválásra alkalmas hitelfelvételi költségek aktiválási rátája

X.XX duration

IAS 23.26 b Disclosure

text block

IFRS 4 - Disclosure Disclosure

text block

IFRS 4.36 Disclosure

[836500] Megjegyzések - Biztosítási szerződések
Biztosítási szerződések közzététele [text block]
Biztosítási szerződésekből származó összegek közzététele [text block]

Biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra
text block
vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]

IFRS 4.37 a Disclosure

Biztosítási szerződésekből származó eszközök

X instant, debit

IFRS 4.37 b Disclosure

X instant, debit

IFRS 4.IG20 b Example

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

X instant, debit

IFRS 4.37 e Disclosure, IFRS 4.IG23 a Example,
IFRS 4.IG39 a Example

Üzleti kombinációk vagy állomány átruházások során megszerzett biztosítási
szerződésekhez kapcsolódó immateriális javak

X instant, debit

IFRS 4.IG23 b Example

X instant, debit

IFRS 4.IG20 c Example

Meg nem szolgált díjak

X instant, credit

IFRS 4.IG22 a Example

Biztosítási kötvény-tulajdonosok által jelentett kárigények

X instant, credit

IFRS 4.IG22 b Example

Felmerült, de nem jelentett kárigények

X instant, credit

IFRS 4.IG22 c Example

Kötelezettségelégségességi tesztből származó céltartalékok

X instant, credit

IFRS 4.IG22 d Example

Céltartalékok jövőbeni nem részesedő juttatásokra

X instant, credit

IFRS 4.IG22 e Example

Diszkrecionális részesedési jellemzőhöz kapcsolódó kötelezettségek vagy saját tőke elemek

X instant, credit

IFRS 4.IG22 f Example

Biztosítási szerződésekhez kapcsolódó követelések és kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 4.IG22 g Example

Megtérülésre vonatkozó jogok érvényesítése útján szerzett nem biztosítási eszközök

X instant, credit

IFRS 4.IG22 h Example

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó egyéb
kötelezettségek

X instant, credit

IFRS 4.IG22 Example

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek összesen

X instant, credit

IFRS 4.37 b Disclosure, IFRS 4.37 e Disclosure,
IFRS 4.IG20 a Example, IFRS 4.IG37 a Example

Biztosítási szerződésekből származó bevétel

X duration, credit

IFRS 4.37 b Disclosure

Biztosítási szerződésekből származó ráfordítás

X duration, debit

IFRS 4.37 b Disclosure

Kibocsátott biztosítási szerződésekből származó árbevétel, a birtokolt viszontbiztosítás levonása
nélkül

X duration, credit

IFRS 4.IG24 a Example

Viszontbiztosítókkal kötött szerződésekből eredő bevétel

X duration, credit

IFRS 4.IG24 b Example

Kötvénytulajdonosok kárigényeinek és juttatásainak ráfordításai, a birtokolt viszontbiztosítás
levonása nélkül

X duration, debit

IFRS 4.IG24 c Example

Birtokolt viszontbiztosításból származó ráfordítások

X duration, debit

IFRS 4.IG24 d Example

Biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k

X duration, debit

IFRS 4.37 b Disclosure

Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az eredményben megjelenített nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit

IFRS 4.37 b (i) Disclosure

Viszontbiztosítás vásárlásából származó veszteségek (nyereségek) amortizációja

X duration, debit

IFRS 4.37 b (ii) Disclosure

Viszontbiztosítás megvásárlásából származó még amortizálatlan nyereségek (veszteségek) az
időszak kezdetén

X instant, credit

IFRS 4.37 b (ii) Disclosure

Viszontbiztosítás megvásárlásából származó még amortizálatlan nyereségek (veszteségek) az
időszak végén

X instant, credit

IFRS 4.37 b (ii) Disclosure

Biztosítási szerződésekből származó megjelenített eszközök, kötelezettségek, bevételek és
ráfordítások értékelésénél alkalmazott feltételezések meghatározására használt folyamatok
magyarázata

text

IFRS 4.37 c Disclosure

Biztosítási eszközök és biztosítási kötelezettségek mérésénél használt feltételezésekben
bekövetkezett változások hatásának magyarázata

text

IFRS 4.37 d Disclosure

X instant, credit

IFRS 4.37 b Disclosure, IFRS 4.37 e Disclosure,
IFRS 4.IG20 a Example, IFRS 4.IG37 a Example

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, kibocsátott biztosítási szerződésekből és
viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.IG37 b Example

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, kibocsátott biztosítási szerződésekből és
viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.37 e Common practice

Kifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási
szerződésekből származó kötelezettségek

(X) duration, debit

IFRS 4.IG37 c Example

Eredményben szereplő ráfordítás (bevétel), kibocsátott biztosítási szerződésekből és
viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.IG37 d Example

Átvezetésekből származó növekedés (csökkenés), kibocsátott biztosítási szerződésekből X
duration, credit
és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek

IFRS 4.IG37 e Example

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), kibocsátott
biztosítási szerződésekből és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.IG37 f Example

Idő múlásából származó módosítások miatti növekedés (csökkenés), kibocsátott
biztosítási szerződésekből és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.37 e Common practice

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó
eszközök

Igénybevett viszontbiztosításból származó eszközök
Biztosítási szerződésekből és a kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek [abstract]

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek változásainak egyeztetése [abstract]
Kibocsátott biztosítási szerződésekből és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből
származó kötelezettségek az időszak kezdetén
Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek változásai [abstract]
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Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), kibocsátott biztosítási
szerződésekből és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek

X duration, credit

IFRS 4.IG37 Example

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó
kötelezettségek növekedése (csökkenése) összesen

X duration, credit

IFRS 4.IG37 Example

X instant, credit

IFRS 4.37 b Disclosure, IFRS 4.37 e Disclosure,
IFRS 4.IG20 a Example, IFRS 4.IG37 a Example

X instant, debit

IFRS 4.37 e Disclosure, IFRS 4.IG23 a Example,
IFRS 4.IG39 a Example

Felmerült összegek, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

X duration, debit

IFRS 4.IG39 b Example

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, biztosítási szerződésekből származó
halasztott szerzési költségek

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Amortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

(X) duration, credit

IFRS 4.IG39 c Example

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési költségek

(X) duration, credit

IFRS 4.IG39 d Example

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), biztosítási
szerződésekből származó halasztott szerzési költségek

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Árnyékelszámolásból származó növekedés (csökkenés), biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési költségek

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési költségek

X duration, debit

IFRS 4.IG39 e Example

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek növekedése
(csökkenése) összesen

X duration, debit

IFRS 4.IG39 Example

X instant, debit

IFRS 4.37 e Disclosure, IFRS 4.IG23 a Example,
IFRS 4.IG39 a Example

X instant, debit

IFRS 4.37 e Disclosure

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, viszontbiztosítási eszközök

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, viszontbiztosítási eszközök

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), viszontbiztosítási
eszközök

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Idő múlásából származó módosítások miatti növekedés (csökkenés), viszontbiztosítási
eszközök

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), viszontbiztosítási eszközök

X duration, debit

IFRS 4.37 e Common practice

Viszontbiztosítási eszközök növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit

IFRS 4.IG37 Example

X instant, debit

IFRS 4.37 e Disclosure

text block

IFRS 4.38 Disclosure

Biztosítási szerződésekből eredő kockázatok kezelésére vonatkozó céloknak, politikáknak és
eljárásoknak, és az ezen kockázatok kezelésére alkalmazott módszereknek az ismertetése

text

IFRS 4.39 a Disclosure

Biztosítási kockázat közzététele [text block]

text block

IFRS 4.39 c Disclosure

text block

IFRS 4.39 c (i) Disclosure

Érzékenységi vizsgálatok biztosítási kockázatra

text

IFRS 4.39A a Disclosure

Kvalitatív információk az érzékenységről és információk a biztosítási szerződések azon
feltételeiről, amelyeknek lényeges hatása van

text

IFRS 4.39A b Disclosure

Biztosítási kockázat koncentrációinak ismertetése

text

IFRS 4.39 c (ii) Disclosure

Tényleges kárigények közzététele összehasonlítva a korábbi becslésekkel [text block]

Kibocsátott biztosítási szerződésekből és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből
származó kötelezettségek az időszak végén
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek változásainak egyeztetése
[abstract]
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek az időszak kezdetén
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekben bekövetkezett
változások [abstract]

Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek az időszak végén
Viszontbiztosítási eszközök változásainak egyeztetése [abstract]
Viszontbiztosítási eszközök az időszak kezdetén
Változások a viszontbiztosítási eszközökben [abstract]

Viszontbiztosítási eszközök az időszak végén
Biztosítási szerződésekből eredő kockázatok jellegének és mértékének közzététele [text block]

Biztosítási kockázatra való érzékenység közzététele [text block]

text block

IFRS 4.39 c (iii) Disclosure

Biztosítási szerződések hitelkockázatának közzététele [text block]

text block

IFRS 4.39 d Disclosure

Biztosítási szerződések likviditási kockázatának közzététele [text block]

text block

IFRS 4.39 d Disclosure

Biztosítási szerződések piaci kockázatának közzététele [text block]

text block

IFRS 4.39 d Disclosure

Információk az alap biztosítási szerződésbe beágyazott származékos termékek piaci kockázatnak
text
való kitettségéről
Biztosítási szerződések típusainak közzététele [text block]

IFRS 4.39 e Disclosure

text block

IFRS 4 - Disclosure Common practice

table

IFRS 4 - Disclosure Common practice

axis

IFRS 4 - Disclosure Common practice

member[default]

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Életbiztosítási szerződések [member]

member

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Nem-élet biztosítási szerződések [member]

member

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Biztosítási szerződések típusainak közzététele [abstract]
Biztosítási szerződések típusainak közzététele [table]
Biztosítási szerződések típusai [axis]
Biztosítási szerződések [member]

Biztosítási szerződések típusainak közzététele [line items]

line items

Biztosítási szerződésekből származó bevétel

X duration, credit

IFRS 4.37 b Disclosure

Biztosítási szerződésekből származó ráfordítás

X duration, debit

IFRS 4.37 b Disclosure

text block

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Nettó, bruttó és viszontbiztosítói részesedések közzététele a biztosítási szerződésekből származó
összegekre [text block]

© IFRS Foundation

122

Nettó, bruttó és viszontbiztosítói részesedések közzététele a biztosítási szerződésekből származó
összegekre [abstract]
Nettó, bruttó és viszontbiztosítói részesedések közzététele a biztosítási szerződésekből
származó összegekre [table]
Biztosítási szerződésekből származó összegek [axis]
Biztosítási szerződésekből származó nettó összeg [member]

table

IFRS 4 - Disclosure Common practice

axis

IFRS 4 - Disclosure Common practice

member[default]

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Biztosítási szerződésekből származó bruttó összeg [member]

member

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész
[member]

member

IFRS 4 - Disclosure Common practice

Nettó, bruttó és viszontbiztosítói részesedések közzététele a biztosítási szerződésekből
származó összegekre [line items]

line items

Biztosítási szerződésekből származó bevétel

X duration, credit

IFRS 4.37 b Disclosure

Biztosítási szerződésekből származó ráfordítás

X duration, debit

IFRS 4.37 b Disclosure

text block

IAS 33 - Disclosure Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke folytatódó tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke megszűnt tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke folytatódó tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke megszűnt tevékenységekből

X.XX duration

IAS 33.68 Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény (veszteség) hígított értéke összesen

X.XX duration

IAS 33.66 Disclosure

Anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható, folytatódó tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható, megszűnt tevékenységekből származó
nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Nyereség (veszteség), anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható, folytatódó tevékenységekből származó, hígító
hatást magába foglaló nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható, megszűnt tevékenységekből származó, hígító
hatást magába foglaló nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Hígító hatást magába foglaló nyereség (veszteség), anyavállalat törzsrészvényeseinek
tulajdonítható

X duration, credit

IAS 33.70 a Disclosure

Forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga

shares

IAS 33.70 b Disclosure

Forgalomban lévő törzsrészvények számának módosított súlyozott átlaga

shares

IAS 33.70 b Disclosure

Kibocsátott törzsrészvények számának növekedése (csökkenése)

shares

IAS 1.112 c Common practice

Egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló módosításainak
magyarázata

text

IAS 33.70 a Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény higított értékének kiszámításához használt számláló módosításainak
magyarázata

text

IAS 33.70 a Disclosure

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke és hígított értéke kiszámításához használt nevezők közötti
módosítások magyarázata

text

IAS 33.70 b Disclosure

Átváltható instrumentumok hígító hatása a törzsrészvények számára

shares

IAS 33.70 b Common practice

Részvényopciók hígító hatása a törzsrészvények számára

[838000] Megjegyzések - Egy részvényre jutó eredmény
Egy részvényre jutó eredmény közzététele [text block]
Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) alapértéke [abstract]

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke [abstract]

Nyereség (veszteség), anyavállalat törzsrészvényeseinek tulajdonítható [abstract]

Súlyozott átlagos törzsrészvények és módosított súlyozott átlagos törzsrészvények [abstract]

shares

IAS 33.70 b Common practice

Jövőben esetlegesen hígító hatású, az egy részvényre jutó eredmény hígított értékének
kiszámításánál figyelembe nem vett instrumentumok ismertetése

text

IAS 33.70 c Disclosure

Beszámolási időszak vége utáni olyan ügyletek ismertetése, amelyek jelentősen megváltoztatják a
forgalomban lévő törzsrészvények számát

text

IAS 33.70 d Disclosure

Beszámolási időszak vége utáni olyan ügyletek ismertetése, amelyek jelentősen megváltoztatják a
forgalomban lévő potenciális törzsrészvények számát

text

IAS 33.70 d Disclosure

[842000] Megjegyzések - Átváltási árfolyamok változásainak hatásai
Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block]

text block

IAS 21 - Disclosure Disclosure

Funkcionális pénznem ismertetése

text

IAS 21.53 Disclosure, IAS 21.57 c Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése

text

IAS 1.51 d Disclosure, IAS 21.53 Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a beszámolási pénznem eltér a funkcionális pénznemtől

text

IAS 21.53 Disclosure

Funkcionális pénznem megváltozására vonatkozó ok ismertetése

text

IAS 21.54 Disclosure

Azon pénznem ismertetése, amelyben a kiegészítő információk szerepelnek

text

IAS 21.57 b Disclosure

Kiegészítő információk meghatározásakor alkalmazott átszámítási módszerek ismertetése

text

IAS 21.57 c Disclosure

Árfolyamnyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 21.52 a Disclosure, IAS 7 - A Statement of
cash flows for an entity other than a financial
institution Example

Nettó árfolyamnyereség

X duration, credit

IAS 21.52 a Common practice

Nettó árfolyamveszteség

X duration, debit

IAS 21.52 a Common practice

Átszámítási különbözetek tartaléka

X instant, credit

IAS 21.52 b Disclosure

Átváltási árfolyamok [abstract]
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Külföldi pénznem záró árfolyama

X.XX instant

IAS 1.112 c Common practice

Átlagos átváltási árfolyam

X.XX duration

IAS 1.112 c Common practice

text block

IAS 7 - Presentation of a statement of cash
flows Disclosure

Fizetett (kapott) ellenérték

X duration, credit

IAS 7.40 a Disclosure

Fizetett (kapott) ellenérték pénzeszközben és pénzeszköz-egyenértékesekben teljesített része

X duration, credit

IAS 7.40 b Disclosure

Megszerzett vagy eladott leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek

X duration, debit

IAS 7.40 c Disclosure

Megszerzett vagy eladott leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközökön és
pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök

X duration, debit

IAS 7.40 d Disclosure

Kötelezettségek a megvásárolt vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti egységben

X duration, credit

IAS 7.40 d Disclosure

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli
politika ismertetése [text block]

text block

IAS 7.46 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

X instant, debit

IAS 1.54 i Disclosure, IAS 7.45 Disclosure,
IFRS 12.B13 a Disclosure

Banki folyószámlahitelek

(X) instant, credit

IAS 7.45 Common practice

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek egyéb különbözetei a cash flow-k kimutatásában

(X) instant, credit

IAS 7.45 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen, ha a pénzügyi helyzet kimutatásban
másként szerepelnek

X instant, debit

IAS 7.45 Common practice

Azon befektetési és finanszírozási ügyletek magyarázata, amelyek nem igénylik pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek használatát

text

IAS 7.43 Disclosure

Közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek átvállalásával, vagy pénzügyi lízingen keresztül történő
eszközszerzések ismertetése

text

IAS 7.44 a Disclosure

Gazdálkodó egység tőkekibocsátással történő megszerzésének ismertetése

text

IAS 7.44 b Disclosure

Tartozás saját tőkévé való átváltásának ismertetése

text

IAS 7.44 c Disclosure

Gazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a
csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

X instant, debit

IAS 7.48 Disclosure

Vezetés kommentárja az olyan jelentős pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegekről,
amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

text

IAS 7.48 Disclosure

További információk közzététele a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetének és likviditásának
megértéséhez [text block]

text block

IAS 7.50 Example

Le nem hívott hitelkeretek

X instant, credit

IAS 7.50 a Example

Működési kapacitás növekedéseiből származó (ezekben használt) cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.50 c Example

Működési kapacitás fenntartásából származó (ebben használt) cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.50 c Example

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, működési tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, befektetési tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, finanszírozási tevékenységekként besorolva

X duration, credit

IAS 7.14 f Example, IAS 7.35 Disclosure

Fizetett (visszatérített) nyereségadók összesen

X duration, credit

IAS 7.35 Disclosure

text block

IAS 1.106A Disclosure

table

IAS 1.106A Disclosure

axis

IAS 1.106 Disclosure

member[default]

IAS 1.106 Disclosure

[851100] Megjegyzések - Cash flow kimutatás
Cash flow kimutatás közzététele [text block]

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzet kimutatástól
[abstract]

Fizetett (visszatérített) nyereségadók [abstract]

[861000] Megjegyzések - Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzése
Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzéseinek közzététele [text block]
Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzéseinek közzététele [abstract]
Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzéseinek közzététele [table]
Saját tőke összetevői [axis]
Saját tőke [member]
Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Jegyzett tőke [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Részvényázsió [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Saját részvények [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Egyéb tőkerészesedés [member]

member

IAS 1.106 Disclosure

Egyéb tartalékok [member]

member

IAS 1.106 Disclosure, IAS 1.79 b Disclosure

Átértékelési többlet [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 16.39 Disclosure,
IFRS 1.IG10 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 21.52 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.11 Disclosure

Olyan fedezeti instrumentumokból származó nyereségek és veszteségek
tartaléka, amelyek tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedeznek
[member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Opciók időértéke értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.15 Disclosure

Forward szerződések forward elemei értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure
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Deviza bázis felárak értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek és veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek és
member
veszteségek tartaléka [member]

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Részvényalapú kifizetési megállapodások tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Meghatározott juttatási programok újraértékeléseinek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az
értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal member
kapcsolatos összeg [member]

IFRS 5 - Example 12 Example, IFRS 5.38 Disclosure

Tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező olyan változás
tartaléka, amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható
[member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Katasztrófa tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Káringadozási tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Diszkrecionális részesedési jellemzők tartaléka [member]

member

IFRS 4.IG22 f Disclosure

member

IAS 1.106 Disclosure, IAS 1.108 Example

member

IAS 1.106 Disclosure

axis

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

member[default]

Effective 2018-01-01 IFRS 7.21C Disclosure,
IFRS 7.33 Disclosure, IFRS 7.34 Disclosure

Hitelkockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Likviditási kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Piaci kockázat [member]

member

IFRS 7.32 Example

Árfolyamkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Kamatlábkockázat [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Egyéb árkockázat [member]

Felhalmozott eredmény [member]
Ellenőrzést nem biztosító részesedések [member]
Kockázatok típusai [axis]
Kockázatok [member]

member

IFRS 7 - Defined terms Disclosure

Tőkeár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Árutőzsdei ár kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Előtörlesztési kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Maradványérték kockázat [member]

member

IFRS 7.IG32 Example

Egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzéseinek közzététele [line items]

line items

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átszámításból származó árfolyam-különbözetek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, értékesíthető pénzügyi eszközök

X duration, credit

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, cash flow fedezeti ügyletek

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 c Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

X duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.23 d Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások olyan cash flow fedezeti ügyleteken, amelyek esetében
a fedezett jövőbeni cash flow-k bekövetkezése már nem várható, adózás után

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások olyan cash flow fedezeti ügyleteken, amelyek esetében
a fedezett tétel érintette az eredményt, adózás után

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások olyan cash flow fedezeti ügyleteken, amelyek esetében
a cash flow fedezeti ügyletek tartaléka az elkövetkezendő egy vagy több időszakban
nem fog megtérülni, adózás után

X duration, debit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekből
származó nyereségek (veszteségek), adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IAS 39.102 a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24C b (i) Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure,
Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyleteken, adózás után

X duration, debit

IAS 1.92 Disclosure, IAS 39.102 Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24C b (iv) Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 7.24E a Disclosure, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.14 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedező
fedezeti instrumentumok értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, opciók időértékének értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás után

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás után

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, külföldi tevékenységekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyletek
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Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező
opciók időértékének értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező
opciók időértékének értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, forward szerződések forward elemeinek értékváltozása X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező
forward szerződések forward elemeinek értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező
forward szerződések forward elemeinek értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E c Disclosure

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező
deviza bázis felárak értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező
deviza bázis felárak értékváltozása

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IFRS 7.24E c Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átértékelésből származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, meghatározott juttatási programok újraértékeléséből
származó nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IAS 1.7 Disclosure, IAS 1.91 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező
olyan változás, amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható

X duration, credit

Effective 2018-01-01 IAS 1.7 Disclosure, Effective
2018-01-01 IAS 1.91 a Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, adózás után

X duration, credit

IAS 1.91 a Disclosure, IFRS 12.B16 c Disclosure

text block

IAS 1.79 Disclosure

text block

IAS 1.79 a Disclosure

table

IAS 1.79 a Disclosure

axis

IAS 1.79 a Disclosure

member[default]

IAS 1.79 a Disclosure

Törzsrészvények [member]

member

IAS 1.79 a Common practice, IAS 33.66 Disclosure

Elsőbbségi részvények [member]

member

IAS 1.79 a Common practice

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, deviza bázis felárak értékváltozása

[861200] Megjegyzések - Jegyzett tőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedés
Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block]
Részvénytőke csoportjainak közzététele [text block]
Részvénytőke osztályainak közzététele [abstract]
Részvénytőke csoportjainak közzététele [table]
Részvénytőke osztályai [axis]
Részvénytőke [member]

Részvénytőke osztályainak közzététele [line items]

line items

Kibocsátásra engedélyezett részvények száma

shares

IAS 1.79 a (i) Disclosure

Kibocsátott és teljesen befizetett részvények száma

shares

IAS 1.79 a (ii) Disclosure

Kibocsátott, de még nem teljesen befizetett részvények száma

shares

IAS 1.79 a (ii) Disclosure

Kibocsátott részvények száma összesen

shares

IAS 1.106 d Common practice

Részvényenkénti névérték

X.XX instant

IAS 1.79 a (iii) Disclosure

Azon tény magyarázata, hogy a részvényeknek nincs névértéke

text

IAS 1.79 a (iii) Disclosure

shares

IAS 1.79 a (iv) Disclosure

shares

IAS 1.79 a (iv) Disclosure

shares

IAS 1.79 a (iv) Disclosure

Részvénytőke osztályához kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és korlátozások

text

IAS 1.79 a (v) Disclosure

Gazdálkodó egység, annak leányvállalatai vagy társult vállalkozásai által birtokolt, a
gazdálkodó egységben lévő részvények száma

shares

IAS 1.79 a (vi) Disclosure

Opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések alapján történő kibocsátásra
fenntartott részvények száma

shares

IAS 1.79 a (vii) Disclosure

Opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések alapján történő kibocsátásra
fenntartott részvények feltételeinek ismertetése

text

IAS 1.79 a (vii) Disclosure

text block

IAS 1.79 b Disclosure

table

IAS 1.79 b Disclosure

axis

IAS 1.79 b Disclosure

member[default]

IAS 1.106 Disclosure, IAS 1.79 b Disclosure

Átértékelési többlet [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 16.39 Disclosure,
IFRS 1.IG10 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, IAS 21.52 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.11 Disclosure

Kibocsátott részvények száma [abstract]

Forgalomban lévő részvények számának egyeztetése [abstract]
Forgalomban lévő részvények száma az időszak kezdetén
Forgalomban lévő részvények számának változásai [abstract]
Forgalomban lévő részvények számának növekedése (csökkenése) összesen
Forgalomban lévő részvények száma az időszak végén

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [text block]
Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [abstract]
Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [table]
Tartalékok a saját tőkében [axis]
Egyéb tartalékok [member]
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Olyan fedezeti instrumentumokból származó nyereségek és veszteségek
tartaléka, amelyek tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket fedeznek
[member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Opciók időértéke értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.15 Disclosure

Forward szerződések forward elemei értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Deviza bázis felárak értékváltozásának tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example, Effective
2018-01-01 IFRS 9.6.5.16 Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek és veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

member

Expiry date 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Részvényalapú kifizetési megállapodások tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Meghatározott juttatási programok újraértékeléseinek tartaléka [member]

member

IAS 1.108 Example

Egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az
értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal
kapcsolatos összeg [member]

member

IFRS 5 - Example 12 Example, IFRS 5.38 Disclosure

Tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Pénzügyi kötelezettség valós értékében bekövetkező olyan változás tartaléka,
amely a kötelezettség hitelkockázata változásának tulajdonítható [member]

member

Effective 2018-01-01 IAS 1.108 Example

Katasztrófa tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Káringadozási tartalék [member]

member

IFRS 4.IG58 Disclosure

Diszkrecionális részesedési jellemzők tartaléka [member]

member

IFRS 4.IG22 f Disclosure

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [line items]

line items

Saját tőkén belüli tartalékok jellegének és céljának ismertetése

text

IAS 1.79 b Disclosure

Részvénytőke nélküli gazdálkodó egység tőkerészesedés kategóriájához kapcsolódó jogok,
elsőbbségi jogok és korlátozások ismertetése

text

IAS 1.80 Disclosure

Összefoglaló számszerűsített adatok a tőkeinstrumentumokként besorolt visszaadható pénzügyi
instrumentumokról

text

IAS 1.136A a Disclosure

Információk a gazdálkodó egység visszaadható pénzügyi instrumentumok visszavásárlására vagy
visszaváltására vonatkozó kötelmeinek a kezelésére vonatkozó célokról, politikákról és eljárásokról

text

IAS 1.136A b Disclosure

Visszaadható pénzügyi instrumentumok visszaváltásával vagy visszavásárlásával kapcsolatos várható X
duration, credit
pénzkiáramlás

IAS 1.136A c Disclosure

Információk a visszaváltással vagy visszavásárlással kapcsolatban várható pénzkiáramlás
meghatározásáról

text

IAS 1.136A d Disclosure

[868200] Megjegyzések - Leszerelési, lebontási és környezeti rehabilitációs
pénzalapokból származó érdekeltségekre vonatkozó jogok
Pénzalapokban lévő érdekeltség közzététele [text block]

text block

IFRIC 5 - Consensus Disclosure

Pénzalapokban lévő érdekeltség jellegének ismertetése

text

IFRIC 5.11 Disclosure

Pénzalapokban lévő eszközökhöz való hozzáférés korlátozásainak ismertetése

text

IFRIC 5.11 Disclosure

[868500] Megjegyzések - Tagi részesedések szövetkezeti gazdálkodó egységekben és
hasonló instrumentumok
Visszaváltási tilalom közzététele, pénzügyi kötelezettségek és saját tőke közötti átsorolás [text block]

text block

IFRIC 2 - Disclosure Disclosure

Visszaváltási tilalom változásának tulajdonítható átsorolás a pénzügyi kötelezettségek és a saját tőke
között.

X duration

IFRIC 2.13 Disclosure

Visszaváltási tilalom változása miatti, pénzügyi kötelezettségek és saját tőke közötti átsorolás
időzítésének és okának ismertetése

text

IFRIC 2.13 Disclosure

text block

IFRS 8 - Disclosure Disclosure

Gazdálkodó egység bemutatandó szegmenseinek meghatározásához használt tényezők ismertetése

text

IFRS 8.22 a Disclosure

Vezetés által a működési szegmensek összesítési kritériumainak alkalmazásakor tett megítélések
ismertetése

text

IFRS 8.22 aa Disclosure

Azon terméktípusok és szolgáltatástípusok ismertetése, amelyekből az egyes bemutatandó
szegmensek árbevételei származnak

text

IFRS 8.22 b Disclosure

Minden egyéb szegmensre vonatkozóan az árbevétel forrásainak ismertetése

text

IFRS 8.16 Disclosure

Bemutatandó szegmensek közötti ügyletek elszámolására használt alap ismertetése

text

IFRS 8.27 a Disclosure

Bemutatandó szegmensek eredményére és a gazdálkodó egység adóráfordításaira vagy bevételeire
és megszűnt tevékenységek előtti eredményére vonatkozó értékelések közötti eltérések jellegének
ismertetése

text

IFRS 8.27 b Disclosure

Bemutatandó szegmensek eszközeinek és a gazdálkodó egység eszközeinek értékelései közötti
eltérések jellegének ismertetése

text

IFRS 8.27 c Disclosure

Bemutatandó szegmensek kötelezettségeinek és a gazdálkodó egység kötelezettségeinek értékelései
text
közötti eltérések jellegének ismertetése

IFRS 8.27 d Disclosure

Bemutatott szegmenseredmény meghatározásához használt értékelési módszerekben az előző
időszakhoz képest bekövetkezett változás jellegének, valamint ezen változások szegmenseredményre text
gyakorolt hatásának ismertetése

IFRS 8.27 e Disclosure

Bemutatandó szegmensekre vonatkozó bármely aszimmetrikus allokáció jellegének és hatásának
ismertetése

text

IFRS 8.27 f Disclosure

Működési szegmensek közzététele [text block]

text block

IFRS 8.23 Disclosure

[871100] Megjegyzések - Működési szegmensek
Gazdálkodó egység működési szegmenseinek közzététele [text block]

Működési szegmensek közzététele [abstract]
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Működési szegmensek közzététele [table]

table

IFRS 8.23 Disclosure

axis

IFRS 8.23 Disclosure

member[default]

IFRS 8.28 Disclosure

Működési szegmensek [member]

member

IFRS 8.28 Disclosure

Lényeges egyeztető tételek [member]

member

IFRS 8.28 Disclosure

Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]

member

IFRS 8.IG4 Example

Fel nem osztott összegek [member]

member

IFRS 8.IG4 Example

axis

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

member[default]

IAS 36.130 d (ii) Disclosure, Effective
2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.28 Disclosure

Bemutatandó szegmensek [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure

Minden egyéb szegmens [member]

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.115 Disclosure,
IFRS 8.16 Disclosure

Szegmens konszolidációs tételek [axis]
Gazdálkodó egység összesenje a szegmens konszolidációs tételekre [member]

Szegmensek [axis]

Szegmensek [member]

Működési szegmensek közzététele [line items]

line items

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Kamatbevétel

X duration, credit

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b (iii) Disclosure,
IFRS 12.B13 e Disclosure, IFRS 8.23 c Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Kamatráfordítás

X duration, debit

IFRS 12.B13 f Disclosure, IFRS 8.23 d Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Kamatbevétel (-ráfordítás)

X duration, credit

IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Értékcsökkenési és amortizációs leírás

X duration, debit

IAS 1.102 Example, IAS 1.104 Disclosure,
IAS 1.99 Disclosure, IFRS 12.B13 d Disclosure,
IFRS 8.23 e Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások nyereségéből (veszteségéből)
való részesedés

X duration, credit

IAS 1.82 c Disclosure, IFRS 8.23 g Disclosure,
IFRS 8.28 e Disclosure

Adóráfordítás (-bevétel), folytatódó tevékenységek

X duration, debit

IAS 12.79 Disclosure, IAS 12.81 c (i) Disclosure,
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, IAS 1.82 d Disclosure,
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, IFRS 12.B13 g Disclosure,
IFRS 8.23 h Disclosure

Egyéb lényeges nem pénzjellegű tételek

X duration, debit

IFRS 8.23 i Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IFRS 8.23 Example, IFRS 8.28 b Example

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.81A a Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Nyereség (veszteség)

X duration, credit

IAS 1.106 d (i) Disclosure, IAS 1.81A a Disclosure,
IAS 7.18 b Disclosure, IFRS 1.24 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 1.32 a (ii) Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 b Disclosure

Eszközök

X instant, debit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 c Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések

X instant, debit

IAS 1.54 e Disclosure, IFRS 12.B16 Disclosure,
IFRS 8.24 a Disclosure

Befektetett eszközök növekedései a pénzügyi instrumentumok, halasztott
adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök, és a biztosítási szerződésekből
eredő jogok kivételével

X duration, debit

IFRS 8.24 b Disclosure, IFRS 8.28 e Disclosure

Kötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 a Disclosure,
IFRS 13.93 b Disclosure, IFRS 13.93 e Disclosure,
IFRS 8.23 Disclosure, IFRS 8.28 d Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség

X duration, debit

IAS 36.126 a Disclosure, IAS 36.129 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása

X duration, credit

IAS 36.126 b Disclosure, IAS 36.129 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség

X duration, debit

IAS 36.126 c Disclosure, IAS 36.129 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben elszámolt visszaírása

X duration, credit

IAS 36.126 d Disclosure, IAS 36.129 b Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k

X duration, debit

IAS 7.10 Disclosure, IAS 7.50 d Disclosure

Lényeges egyeztető tételek ismertetése

text

IFRS 8.28 Disclosure
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Termékek és szolgáltatások közzététele [text block]

text block

IFRS 8.32 Disclosure

table

IFRS 8.32 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 a Example,
IFRS 8.32 Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 a Example,
IFRS 8.32 Disclosure

Termékek és szolgáltatások közzététele [abstract]
Termékek és szolgáltatások közzététele [table]
Termékek és szolgáltatások [axis]
Termékek és szolgáltatások [member]
Termékek és szolgáltatások közzététele [line items]

line items

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

text block

IFRS 8.33 Disclosure

table

IFRS 8.33 Disclosure

axis

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 b Example,
IFRS 8.33 Disclosure

member[default]

Effective 2017-01-01 IFRS 15.B89 b Example,
IFRS 8.33 Disclosure

Székhely szerinti ország [member]

member

IFRS 8.33 a Disclosure, IFRS 8.33 b Disclosure

Külföldi országok [member]

member

IFRS 8.33 a Disclosure, IFRS 8.33 b Disclosure

Földrajzi területekre vonatkozó közzététel [line items]

line items

Árbevétel

Földrajzi területekre vonatkozó közzététel [text block]
Földrajzi területekre vonatkozó közzététel [abstract]
Földrajzi területekre vonatkozó közzététel [table]
Földrajzi területek [axis]
Földrajzi területek [member]

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Befektetett eszközök, amelyek nem pénzügyi instrumentumok, nem halasztott
adókövetelések, nem munkaviszony megszűnése utáni juttatási eszközök és nem
biztosítási szerződésekből eredő jogok

X instant, debit

IFRS 8.33 b Disclosure

text block

IFRS 8.34 Disclosure

table

IFRS 8.34 Disclosure

axis

IFRS 8.34 Disclosure

member[default]

IFRS 8.34 Disclosure

member

IFRS 8.34 Disclosure

Jelentősebb ügyfelek közzététele [text block]
Jelentősebb ügyfelek közzététele [abstract]
Jelentősebb ügyfelek közzététele [table]
Jelentősebb vevők [axis]
Vevők [member]
Állam [member]
Jelentősebb ügyfelek közzététele [line items]

line items

Árbevétel

X duration, credit

IAS 1.102 Example, IAS 1.103 Example,
IAS 1.82 a Disclosure, Expiry date
2017-01-01 IAS 18.35 b Disclosure,
IFRS 12.B10 b Example, IFRS 12.B12 b (v) Disclosure,
IFRS 8.23 a Disclosure, IFRS 8.28 a Disclosure,
IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 a Disclosure,
IFRS 8.34 Disclosure

Gazdálkodó egység árbevételeinek százaléka

X.XX duration

IFRS 8.34 Common practice

text

IFRS 8.34 Disclosure

Külső vevőktől származó árbevételek egyes országokhoz történő hozzárendelési alapjának
ismertetése

text

IFRS 8.33 a Disclosure

Kamatráfordítás levonása után jelentett kamatbevétel magyarázata

text

IFRS 8.23 Disclosure

Annak magyarázata, hogy miért nincsenek jelentve a külső vevőktől származó árbevételek minden
termékből és szolgáltatásból, vagy a hasonló termékek és szolgáltatások minden csoportjából

text

IFRS 8.32 Disclosure, IFRS 8.33 Disclosure

text block

IAS 1.112 c Disclosure

Szerződéses tőke-elkötelezettségek

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Engedélyezett tőke-elkötelezettségek, amelyekre nem kötöttek szerződést

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Tőke-elkötelezettségek összesen

X instant, credit

IAS 1.112 c Common practice

Könyvvizsgáló díjazása könyvvizsgálati szolgáltatásokért

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Könyvvizsgáló díjazása adó szolgáltatásokért

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Könyvvizsgáló díjazása egyéb szolgáltatásokért

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Könyvvizsgáló díjazása összesen

X duration, debit

IAS 1.112 c Common practice

Információk a jelentősebb vevőkről

[880000] Megjegyzések - Kiegészítő információk
További információk közzététele [text block]
Tőke-elkötelezettségek [abstract]

Könyvvizsgáló díjazása [abstract]

Munkavállalók létszáma és átlagos létszáma [abstract]
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Munkavállalók létszáma

X.XX instant

IAS 1.112 c Common practice

Munkavállalók átlagos létszáma

X.XX duration

IAS 1.112 c Common practice

Látra szóló [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Egy hónapon túli, de két hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Két hónapon túli, de három hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice, Expiry date
2018-01-01 IFRS 7.37 Common practice, Effective
2018-01-01 IFRS 7.IG20D Example

Három hónapon túli, de négy hónapon belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Négy hónapon túli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Hat hónapon túli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Egy éven túli, de két éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Két éven túli, de három éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Három éven túli, de négy éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Négy éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Két éven túli, de öt éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Öt éven túli, de tíz éven belüli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

Tíz éven túli [member]

member

IAS 1.112 c Common practice

axis

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

member[default]

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 1.20 d Common practice,
IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure,
IAS 8.49 b (i) Disclosure

Korábban megállapított [member]

member

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti
növekedés (csökkenés) [member]

member

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 8.28 f (i) Disclosure,
IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.49 b (i) Disclosure

member

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure

member

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.28 g Disclosure

member

Effective 2017-01-01 IFRS 15.C8 a Disclosure

member

IAS 8.29 c (i) Disclosure, IAS 8.29 d Disclosure

member

IAS 8.49 b (i) Disclosure, IAS 8.49 c Disclosure

axis

IAS 1.20 d Disclosure

member[default]

IAS 1.106 b Disclosure, IAS 1.20 d Common practice,
IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure,
IAS 8.49 b (i) Disclosure

Jelentett összeg, ha az IFRS előírásával összhangban lenne [member]

member

IAS 1.20 d Common practice

IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]

member

IAS 1.20 d Disclosure

axis

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure,
IAS 8.49 b (i) Disclosure

member[default]

IAS 8.28 f (i) Disclosure, IAS 8.29 c (i) Disclosure,
IAS 8.49 b (i) Disclosure

axis

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

member[default]

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

Folytatódó tevékenységek [member]

member

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

Megszűnt tevékenységek [member]

member

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure

member

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure,
IFRS 5.38 Common practice

axis

IFRS 5.38 Disclosure

member[default]

IFRS 5.38 Disclosure

member

IFRS 5.38 Disclosure

Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]

member

IFRS 13.IE60 Example, IFRS 5.38 Common practice

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]

member

IFRS 5 - Presentation and disclosure Disclosure,
IFRS 5.38 Common practice

axis

IAS 27.4 Disclosure

Egyéb idősávok [abstract]

[901000] Axis - Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra-megállapítás
Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra megállapítás [axis]

Jelenleg megállapított [member]

Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]
Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés)
[member]
IFRS 15 alkalmazása miatti növekedés (csökkenés) [member]
Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]
Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]

[901100] Axis – IFRS előírástól való eltérés
IFRS előírásaitól való eltérés [axis]
Jelenleg megállapított [member]

[901500] Axis - Létrehozás időpontja
Létrehozás dátuma [axis]
Eredeti pénzügyi kimutatások fordulónapja [member]

[903000] Axis - Folytatódó és megszűnt tevékenységek
Folytatódó és megszűnt tevékenységek [axis]
Folyamatos és megszűnt tevékenységek összesenje [member]

Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]

[904000] Axis – Értékesítésre tartottnak minősített eszközök és kötelezettségek
Értékesítésre tartottnak minősített eszközök és kötelezettségek [axis]
Értékesítésre tartottnak nem minősített eszközök és kötelezettségek [member]
Értékesítésre tartottnak minősített eszközök és kötelezettségek [member]

[913000] Axis - Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások
Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások [axis]
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Konszolidált [member]
Egyedi [member]
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member[default]

IAS 27.4 Disclosure

member
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