
Ismertetendő	  fogalmak
1.	  szintű	  inptuok	  (IFRS	  13)
2.	  szintű	  inputok	  (IFRS	  13)
3.	  szintű	  inputok	  (IFRS	  13)
a	  (kormányzati)	  támogatással	  összefüggő	  bevétel
a	  (kormányzati)	  támogatással	  összefüggő	  eszköz
a	  felvásárlás	  napja
a	  lízing	  kezdete
a	  lízing	  kezdete
a	  lízingbe	  foglalt	  kamat
a	  mérlegfordulónap	  (a	  beszámolási	  időszak)	  utáni	  esemény
a	  prezentálás	  (pénzügyi	  kimutatás)	  pénzneme
a	  részvények	  számának	  súlyozott	  átlaga
a	  tőke	  eleme
adóköteles	  átmeneti	  különbözetek
adóköteles	  nyereség	  (veszteség)
adóráfordítás
adott	  feltételek	  mellett	  kibocsátandó	  részvény
aktív	  piac
alkalmazás	  a	  jövőre	  nézve
általános	  célú	  pénzügyi	  kimutatások
anya(vállalat)
árbevétel
árfolyam
árfolyamkülönbözet
átadható	  instrumentum
átfogó	  eredmény	  (eredménykategória)
átmeneti	  különbözetek
átsorolás
átsorolás	  napja
átszervezés
az	  első	  IFRS-‐ek	  szerinti	  pénzügyi	  kimutatás
az	  eredménnyel	  szemben	  valós	  értéken	  értékelt	  (FVTPL)
az	  értékesítés	  és	  a	  beszerzés	  szokásos	  módja
az	  értékesítéshez	  kapcsolódó	  költségek
az	  IFRS-‐ekre	  való	  áttérés	  napja
azonnali	  árfolyam
azonosítható	  
beágyazott	  derivatíva
becslésváltozás
befektetés	  közös	  vállalkozásban
befektetési	  célú	  ingatlan
befektetési	  társaság
befektetési	  tevékenység
befektetett	  eszköz
belépési	  (vételi)	  ár



bemutatandó	  szegmens
beruházási	  szerződés
bevétel	  megközelítés
biztos	  elkötelezettség
biztos	  vételi	  elkötelezettség
bruttó	  lízingbefektetés
cash-‐flow
céltartalék
csoport
derivatíva
devizakockázat
döntéshozó
effektív	  kamat
egy	  eszköz/kötelezettség	  adóértéke
egyéb	  átfogó	  eredmény
eladási	  ár	  ("kilépési"	  ár)
elengedhető	  kölcsönök
elidegenítési	  csoport
előző	  időszakok	  hibái
előző	  számviteli	  rendszer
első	  alkalmazó
első	  IFRS	  szerinti	  jelentési	  időszak
elsődleges	  piac
elszámolási	  egység
eltávolítási	  jog	  (menedzsmentre	  vonatkozó)
elvonható	  átmeneti	  különbözetek
erősen	  valószínű
értékcsökkenés,	  amortizáció
értékcsökkenés,	  amortizáció
értékcsökkenthető	  érték
értékesítéshez	  kapcsolódó	  költségek
értékesítési	  céllal	  tartott	  pénzügyi	  kötelezettség	  vagy	  eszköz
értékvesztés
eszköz
évközi	  (közbenső)	  pénzügyi	  kimutatás
fedezeti	  hatékonyság
fedezett	  ügylet
fedező	  instrumentum
fejlesztés
feltételezett	  (bekerülési)	  költség
felvásárolt
felvásárolt
finanszírozási	  tevékenység
fix	  áras	  szerződés
forgóeszköz
funkcionális	  pénznem



függő	  bérleti	  díj
függő	  kötelezettség
függő	  követelés
függő	  megállapodás	  részvény	  kibocsátására
függő	  vételár
garantált	  maradványérték
gazdálkodó	  számára	  releváns	  érték
gazdasági	  élettartam
goodwill
halasztott	  adó	  eszköz
halasztott	  adó	  kötelezettség
használati	  érték
használati	  érték
hasznos	  élettartalm
hasznos	  élettartam
hátrányos	  szerződés
hígítás
híigítással	  ellentétes
hiperinfláció
hitel	  kockázat
hitelfelvételi	  költség
hitelkötelezettség
idegen	  pénznem
idegen	  pénznem
idegen	  pénznemben	  kifejezett	  ügylet
IFRS	  szerinti	  nyitómérleg
IFRSek
immateriális	  eszköz
ingatlanok,	  gépek	  és	  berendezések
inputok
irányítás
jelentős
jelentős	  befolyás
jelentősség
jogi	  kötelem
kamatkockázat
kapcsolt	  fél
kereskedés	  napja
kereskedési	  céllal	  tartott	  (pénzügyi	  instrumentum)
készletek
kezdeti	  közvetlen	  költségek
kiegészítő	  megjegyzés
kivezetés
kivihetetlenség
kockázati	  prémium
kompenzáció	  (IAS	  24)



konszolidált	  pénzügyi	  kimutatások
kontroll
kormányzat
kormányzathoz	  kapcsolt	  vállalkozás
kormányzati	  közreműködés
kormányzati	  támogatás
költség
költség	  alapú	  szerződés
költség	  megközelítés
könyv	  szerinti	  érték
könyv	  szerinti	  érték
kötelezettség
kötelmet	  keletkeztető	  esemény
közbenső	  időszak
közeli	  hozzátartozó
közös	  ellenőrzés
közös	  gazdálkodó	  egység
közös	  irányítás
közös	  tevékenység
közös	  tevékenységet	  végző	  ("üzemeltető")
közös	  vállalkozás
közösen	  irányított	  gazdálkodó
kulcsvezető
kutatás
külföldi	  érdekeltség
különálló	  egység
leányvállalat
legkedvezőbb	  és	  legjobb	  hasznosítás
legkedvezőbb	  piac
lehetséges	  (potenciális)	  	  törzsrészvény
lejárt	  tartozás
likviditási	  kockázat
lízing
lízing	  időtartama
lízing	  inkrementális	  kamatlába
lízing	  inkrementális	  kamatlába
maradványérték	  (eszköz)
megfigyelhető	  input
meghatározott	  hozzájárulási	  program
meghatározott	  juttatási	  program
megszüntetett	  tevékenység
megtérülő	  érték
minimális	  lízingdíj-‐fizetések
minősített	  eszköz
monetáris	  elem
monetáris	  elem



monetáris	  eszköz
munkavállalói	  juttatások
munkaviszony	  megszüntetésével	  összefüggő	  juttatás
működési	  szegmens
működési	  tevékenység
nem	  érzékelhető	  input
nem	  felmondható	  lízing(szerződés)
nem	  garantált	  maradványérték
nem	  kontrolláló	  érdekeltség
nem	  megszolgált	  pénzügyi	  bevétel
nem	  módosító	  esemény
nem	  teljesítési	  kockázat
nettó	  befektetés	  külföldi	  érdekeltségbe
nettó	  lízingbefektetés
nettó	  realizálható	  érték
nyereség/veszteség
opció,	  részvényutalvány
operatív	  lízing
összemérés	  elve
pénzeszköz
pénzeszköz-‐egyenértékes
pénztermelő-‐egység
pénzügyi	  eszköz
pénzügyi	  instrumentum
pénzügyi	  instrumentum	  amortizált	  bekerülési	  költsége
pénzügyi	  kötelezettség
pénzügyi	  lízing
piaci	  kockázat
piaci	  megközelítés
piaci	  szereplő
realizálható	  érték
releváns	  tevékenységek
rendezés	  napja
résztvevő	  közös	  szerveződésben
rövid	  távú	  munkavállalói	  juttatások
saját	  használatú	  ingatlan
saját	  kockázat
short	  pozíció	  kiírója
szállítási	  költésg	  (IFRS	  13)
számviteli	  eredmény
számviteli	  politikák
szokásos	  tranzakció
társasági	  eszközök
társult	  vállalkozás
tényleges	  adó
tőkeérdekeltség	  (érdekeltség	  a	  nettó	  eszközben)



tőkeinstrumentum
tőkemódszer
törzsrészvény
törzsrészvényesek
törzsrészvényre	  szóló	  eladási	  opció
tranzakció	  kapcsolt	  féllel
tranzakciós	  költség	  
tranzakciós	  költség	  (IFRS	  13)
tulajdonos
tulajdonos
üzlet
üzleti	  kombináció
valós	  érték
valós	  érték	  csökkentve	  az	  értékesítés	  költségeivel
valószínű
várható	  cash	  flow
védelmi	  jellegű	  jogok
vélelmezett	  kötelem
visszamenőleges	  alkalmazás
visszamenőleges	  újra-‐megállapítás
visszlízing
warrant	  
záró	  árfolyam


