
Ismertetendő	  fogalmak Hol Angol	  elnevezés Nem	  anyag
1.	  szintű	  inptuok	  (IFRS	  13) IFRS	  13.A Level	  1	  inputs
2.	  szintű	  inputok	  (IFRS	  13) IFRS	  13.A Level	  2	  inputs
3.	  szintű	  inputok	  (IFRS	  13) IFRS	  13.A Level	  3	  inputs
a	  (kormányzati)	  támogatással	  összefüggő	  bevétel IAS	  20.3 grants	  related	  to	  income
a	  (kormányzati)	  támogatással	  összefüggő	  eszköz IAS	  20.3 grants	  related	  to	  assets
a	  felvásárlás	  napja IFRS	  3.A acquisition	  date
a	  lízing	  kezdete IAS	  17.4 commencement	  of	  the	  lease	  term
a	  lízing	  kezdete IAS	  17.4 inception	  of	  a	  lease
a	  lízingbe	  foglalt	  kamat IAS	  17.4 interest	  rate	  implicit	  in	  the	  lease
a	  mérlegfordulónap	  (a	  beszámolási	  időszak)	  utáni	  esemény IAS	  10.3 events	  after	  the	  reporting	  period
a	  prezentálás	  (pénzügyi	  kimutatás)	  pénzneme IAS	  21.8 presentation	  currency
a	  részvények	  számának	  súlyozott	  átlaga weighted	  average	  number	  of	  ordinary	  shares	  outstanding	  during	  the	  period
a	  tőke	  eleme IFRS	  5.A component	  of	  an	  entity
adóköteles	  átmeneti	  különbözetek IAS	  12.5 taxable	  temporary	  differences
adóköteles	  nyereség	  (veszteség) IAS	  12.5 taxable	  profit	  (tax	  loss)
adóráfordítás IAS	  12.5,	  IAS	  12.6 tax	  expense	  (tax	  income)
adott	  feltételek	  mellett	  kibocsátandó	  részvény IAS	  33.5 contingently	  issuable	  ordinary	  shares
aktív	  piac IFRS	  13.A active	  market
alkalmazás	  a	  jövőre	  nézve IAS	  8.5 prospective	  application
általános	  célú	  pénzügyi	  kimutatások IAS	  1.7 general	  purpose	  financial	  statements
anya(vállalat) IFRS	  10.A parent	  
árbevétel IAS	  18.7 revenue
árfolyam IAS	  21.8 exchange	  rate
árfolyamkülönbözet IAS	  21.8 exchange	  difference
átadható	  instrumentum IAS	  32.11 puttable	  instrument
átfogó	  eredmény	  (eredménykategória) IAS	  1.7 total	  comprehensive	  income
átmeneti	  különbözetek IAS	  12.5 temporary	  differences
átsorolás IAS	  1.7 reclassification	  adjustments
átsorolás	  napja IFRS	  9.A reclassification	  date
átszervezés IAS	  37.10 restructuring
az	  első	  IFRS-‐ek	  szerinti	  pénzügyi	  kimutatás IFRS	  1.A first	  IFRS	  financial	  statements
az	  eredménnyel	  szemben	  valós	  értéken	  értékelt	  (FVTPL) IFRS	  9.A financial	  liability	  at	  fair	  value	  through	  profit	  or	  loss	  
az	  értékesítés	  és	  a	  beszerzés	  szokásos	  módja IFRS	  9.A regular	  way	  purchase	  or	  sale	  
az	  értékesítéshez	  kapcsolódó	  költségek IAS	  36.6 costs	  of	  disposal
az	  IFRS-‐ekre	  való	  áttérés	  napja IFRS	  1.A date	  of	  transition	  to	  IFRSs
azonnali	  árfolyam IAS	  21.8 spot	  exchange	  rate
azonosítható	   IFRS	  3.A identifiable
beágyazott	  derivatíva IAS	  39.9 effective	  interest	  rate
becslésváltozás IAS	  8.5 change	  in	  accounting	  estimate
befektetés	  közös	  vállalkozásban IAS	  28.3,	  IFRS	  11.A joint	  arrangement
befektetési	  célú	  ingatlan IAS	  40.5 investment	  property
befektetési	  társaság IFRS	  10.A group	  investment	  entity
befektetési	  tevékenység IAS	  7.6 investing	  activities
befektetett	  eszköz IFRS	  5.A non-‐current	  asset
belépési	  (vételi)	  ár IFRS	  13.A entry	  price
bemutatandó	  szegmens IFRS	  8.11 reportable	  segment
beruházási	  szerződés IAS	  11.3 construction	  contract
bevétel	  megközelítés IFRS	  13.A income	  approach
biztos	  elkötelezettség IAS	  39.9 firm	  commitment
biztos	  vételi	  elkötelezettség IFRS	  5.A firm	  purchase	  commitment
bruttó	  lízingbefektetés IAS	  17.4 gross	  investment	  in	  the	  lease
cash-‐flow IAS	  7.6 cash	  flows
céltartalék IAS	  37.10 provision
csoport IAS	  21.8 group
derivatíva IFRS	  9.A derivative
devizakockázat IFRS	  7.A currency	  risk
döntéshozó IFRS	  10.A decision	  maker
effektív	  kamat IAS	  39.9 effective	  interest	  method
egy	  eszköz/kötelezettség	  adóértéke IAS	  12.5 tax	  base	  of	  an	  asset	  or	  liability
egyéb	  átfogó	  eredmény IAS	  1.7 other	  comprehensive	  income
eladási	  ár	  ("kilépési"	  ár) IFRS	  13.A exit	  price
elengedhető	  kölcsönök IAS	  20.3 forgivable	  loans
elidegenítési	  csoport IFRS	  5.A disposal	  group
előző	  időszakok	  hibái IAS	  8.5 prior	  period	  errors
előző	  számviteli	  rendszer IFRS	  1.A previous	  GAAP
első	  alkalmazó IFRS	  1.A first-‐time	  adopter
első	  IFRS	  szerinti	  jelentési	  időszak IFRS	  1.A first	  IFRS	  reporting	  period
elsődleges	  piac IFRS	  13.A principal	  market
elszámolási	  egység IFRS	  13.A unit	  of	  account
eltávolítási	  jog	  (menedzsmentre	  vonatkozó) IFRS	  10.A removal	  rights
elvonható	  átmeneti	  különbözetek IAS	  12.5 deductible	  temporary	  differences
erősen	  valószínű IFRS	  5.A highly	  probable
értékcsökkenés,	  amortizáció IAS	  16.6,	  IAS	  36.6 depreciation	  (amortisation)
értékcsökkenés,	  amortizáció IAS	  36.6,	  IAS	  38.8 amortisation	  (depreciation)
értékcsökkenthető	  érték IAS	  16.6,	  (IAS	  36.6,	  IAS	  38.8) depreciable	  amount	  
értékesítéshez	  kapcsolódó	  költségek IFRS	  5.A	  (IAS	  41.5) costs	  to	  sell
értékesítési	  céllal	  tartott	  pénzügyi	  kötelezettség	  vagy	  eszköz IFRS	  9.A financial	  asset	  or	  financial	  liability	  held	  for	  trading
értékvesztés IAS	  16.6,	  (IAS	  36.6),	  IAS	  38.8 impairment	  loss
eszköz IAS	  38.8,	  (CF.4,4(a)) asset
évközi	  (közbenső)	  pénzügyi	  kimutatás IAS	  34.4 interim	  financial	  report
fedezeti	  hatékonyság IAS	  39.9 hedge	  effectiveness
fedezett	  ügylet IAS	  39.9 hedged	  item
fedező	  instrumentum IAS	  39.9 hedging	  instrument
fejlesztés IAS	  38.8 development
feltételezett	  (bekerülési)	  költség IFRS	  1.A deemed	  cost
felvásárolt IFRS	  3.A acquiree
felvásárolt IFRS	  3.A acquirer
finanszírozási	  tevékenység IAS	  7.6 financing	  activities
fix	  áras	  szerződés IAS	  11.3 fixed	  price	  contract
forgóeszköz IAS	  1.66,	  (IFRS	  5.A) current	  asset
funkcionális	  pénznem IAS	  21.8 functional	  currency	  
függő	  bérleti	  díj IAS	  17.4 contingent	  rent
függő	  kötelezettség IAS	  37.10 contingent	  liability



függő	  követelés IAS	  37.10 contingent	  asset
függő	  megállapodás	  részvény	  kibocsátására IAS	  33.5 contingent	  share	  agreement
függő	  vételár IFRS	  3.A contingent	  consideration
garantált	  maradványérték IAS	  17.4 guaranteed	  residual	  value
gazdálkodó	  számára	  releváns	  érték IAS	  16.6,	  IAS	  38.8 entity-‐specific	  value
gazdasági	  élettartam IAS	  17.4 economic	  life
goodwill IFRS	  3.A goodwill
halasztott	  adó	  eszköz IAS	  12.5 deferred	  tax	  assets
halasztott	  adó	  kötelezettség IAS	  12.5 deferred	  tax	  liabilities
használati	  érték IAS	  36.6 value	  in	  use
használati	  érték IFRS	  5.A value	  in	  use
hasznos	  élettartalm IAS	  16.6,	  IAS	  36.6,	  IAS	  38.8 useful	  life
hasznos	  élettartam IAS	  17.4 useful	  life
hátrányos	  szerződés IAS	  37.10 onerous	  contract
hígítás IAS	  33.5 dilution
híigítással	  ellentétes IAS	  33.5 antidilution
hiperinfláció IAS	  29.2–3 hyperinflation
hitel	  kockázat IFRS	  7.A credit	  risk
hitelfelvételi	  költség IAS	  23.5 borrowing	  costs
hitelkötelezettség IFRS	  7.A loans	  payable
idegen	  pénznem IAS	  21.8 foreign	  currency
idegen	  pénznem IAS	  39.9 forecast	  transaction
idegen	  pénznemben	  kifejezett	  ügylet IAS	  21.20 foreign	  currency	  transaction
IFRS	  szerinti	  nyitómérleg IFRS	  1.A opening	  IFRS	  statement	  of	  financial	  position
IFRSek IAS	  1.7,	  IAS	  8.5,	  IFRS	  1.A International	  Financial	  Reporting	  Standards	  (IFRSs)
immateriális	  eszköz IAS	  38.8,	  IFRS	  3.A intangible	  asset
ingatlanok,	  gépek	  és	  berendezések IAS	  16.6 property,	  plant	  and	  equipment
inputok IFRS	  13.A inputs
irányítás IFRS	  10.A power
jelentős IAS	  1.7,	  IAS	  8.5 material
jelentős	  befolyás IAS	  28.3 significant	  influence
jelentősség CF.4.54 measurement
jogi	  kötelem IAS	  37.10 legal	  obligation
kamatkockázat IFRS	  7.A interest	  rate	  risk
kapcsolt	  fél related	  party
kereskedés	  napja IFRS	  9.B3.1.5 trade	  date
kereskedési	  céllal	  tartott	  (pénzügyi	  instrumentum) IFRS	  9.A held	  for	  trading
készletek IAS	  2.6,	  IAS	  2.8 inventories
kezdeti	  közvetlen	  költségek IAS	  17.4 initial	  direct	  costs
kiegészítő	  megjegyzés IAS	  1.7 notes
kivezetés IFRS	  9.A derecognition	  (of	  a	  financial	  instrument)
kivihetetlenség IAS	  1.7,	  (IAS	  8.5) impracticable
kockázati	  prémium IFRS	  13.A risk	  premium
kompenzáció	  (IAS	  24) IAS	  24.9 compensation
konszolidált	  pénzügyi	  kimutatások IAS	  27.4,	  IAS	  28.3,	  IFRS	  10.A consolidated	  financial	  statements
kontroll IFRS	  10.A control	  of	  an	  investee
kormányzat IAS	  20.3	  IAS	  24.9 government
kormányzathoz	  kapcsolt	  vállalkozás IAS	  24.9 government-‐related	  entity
kormányzati	  közreműködés IAS	  20.3 government	  assistance
kormányzati	  támogatás IAS	  20.3 government	  grants
költség IAS	  16.6,	  IAS	  38.8,	  IAS	  40.5 cost
költség	  alapú	  szerződés IAS	  11.3 cost	  plus	  contract
költség	  megközelítés IFRS	  13.A cost	  approach
könyv	  szerinti	  érték IAS	  16.6,	  IAS	  36.6,	  IAS	  38.8 carrying	  amount	  
könyv	  szerinti	  érték IAS	  40.5,	  IAS	  41.8 carrying	  amount
kötelezettség IAS	  37.10,	  CF.4.4(b) liability
kötelmet	  keletkeztető	  esemény IAS	  37.10 obligating	  event
közbenső	  időszak IAS	  34.4	   interim	  period
közeli	  hozzátartozó IAS	  24.9 close	  members	  of	  the	  family	  of	  a	  person
közös	  ellenőrzés IAS	  28.3,	  IFRS	  11.A joint	  control
közös	  gazdálkodó	  egység IFRS	  3.A mutual	  entity
közös	  irányítás IAS	  24.9 joint	  control
közös	  tevékenység IFRS	  11.A joint	  operation
közös	  tevékenységet	  végző	  ("üzemeltető") IFRS	  11.A joint	  operator
közös	  vállalkozás IAS	  28.3,	  IFRS	  11.A joint	  venture
közösen	  irányított	  gazdálkodó IAS	  28.3,	  IFRS	  11.A joint	  venturer
kulcsvezető IAS	  24.9 key	  management	  personnel
kutatás IAS	  38.8 research
külföldi	  érdekeltség IAS	  21.8 foreign	  operation
különálló	  egység IFRS	  11.A separate	  vehicle
leányvállalat IFRS	  10.A subsidiary
legkedvezőbb	  és	  legjobb	  hasznosítás IFRS	  13.A highest	  and	  best	  use
legkedvezőbb	  piac IFRS	  13.A most	  advantageous	  market
lehetséges	  (potenciális)	  	  törzsrészvény IAS	  33.5 potential	  ordinary	  share	  
lejárt	  tartozás IFRS	  7.A past	  due
likviditási	  kockázat IFRS	  7.A liquidity	  risk
lízing IAS	  17.4 lease
lízing	  időtartama IAS	  17.4 lease	  term
lízing	  inkrementális	  kamatlába IAS	  17.4 lessee’s	  incremental	  borrowing	  rate	  of	  interest
lízing	  inkrementális	  kamatlába IAS	  17.4	   incremental	  borrowing	  rate	  of	  interest	  (lessee’s)
maradványérték	  (eszköz) IAS	  16.6,	  (IAS	  38.8) residual	  value	  (of	  an	  asset)
megfigyelhető	  input IFRS	  13.A observable	  inputs
meghatározott	  hozzájárulási	  program IAS	  19.8 defined	  contribution	  plans
meghatározott	  juttatási	  program IAS	  19.8 defined	  benefit	  plans
megszüntetett	  tevékenység IFRS	  5.A discontinued	  operation	  
megtérülő	  érték IAS	  16.6,	  IAS	  36.6,	  IFRS	  5.A recoverable	  amount
minimális	  lízingdíj-‐fizetések IAS	  17.4 minimum	  lease	  payments
minősített	  eszköz IAS	  23.5 qualifying	  asset
monetáris	  elem IAS	  21.8 monetary	  items
monetáris	  elem IAS	  29.12 monetary	  items
monetáris	  eszköz IAS	  38.8 monetary	  assets
munkavállalói	  juttatások IAS	  19.8 employee	  benefits
munkaviszony	  megszüntetésével	  összefüggő	  juttatás IAS	  19.8 termination	  benefits
működési	  szegmens IFRS	  8.A operating	  segment



működési	  tevékenység IAS	  7.6 operating	  activities
nem	  érzékelhető	  input IFRS	  13.A unobservable	  inputs
nem	  felmondható	  lízing(szerződés) IAS	  17.4 non-‐cancellable	  lease
nem	  garantált	  maradványérték IAS	  17.4 unguaranteed	  residual	  value
nem	  kontrolláló	  érdekeltség IFRS	  3.A,	  IFRS	  10.A non-‐controlling	  interest
nem	  megszolgált	  pénzügyi	  bevétel IAS	  17.4 unearned	  finance	  income
nem	  módosító	  esemény non-‐adjusting	  events	  after	  the	  reporting	  period
nem	  teljesítési	  kockázat IFRS	  13.A non-‐performance	  risk
nettó	  befektetés	  külföldi	  érdekeltségbe IAS	  21.8 net	  investment	  in	  a	  foreign	  operation
nettó	  lízingbefektetés IAS	  17.4 net	  investment	  in	  the	  lease
nettó	  realizálható	  érték IAS	  2.6–7 net	  realisable	  value
nyereség/veszteség IAS	  1.7 profit	  or	  loss
opció,	  részvényutalvány IAS	  33.5 options,	  warrants	  and	  their	  equivalents
operatív	  lízing IAS	  17.4 operating	  lease
összemérés	  elve IFRS	  13.A market-‐corroborated	  inputs
pénzeszköz IAS	  7.6 cash
pénzeszköz-‐egyenértékes IAS	  7.6 cash	  equivalents
pénztermelő-‐egység IAS	  36.6,	  IFRS	  5.A cash-‐generating	  unit
pénzügyi	  eszköz financial	  asset
pénzügyi	  instrumentum IAS	  32.11 financial	  instrument
pénzügyi	  instrumentum	  amortizált	  bekerülési	  költsége IAS	  39.9 amortised	  cost	  of	  a	  financial	  asset	  or	  financial	  liability
pénzügyi	  kötelezettség financial	  liability
pénzügyi	  lízing IAS	  17.4 finance	  lease
piaci	  kockázat IFRS	  7.A market	  risk
piaci	  megközelítés IFRS	  13.A market	  approach
piaci	  szereplő IFRS	  13.A market	  participant
realizálható	  érték CF.4.55(c) realisable	  value
releváns	  tevékenységek IFRS	  10.A relevant	  activities
rendezés	  napja IFRS	  9.B3.1.6 settlement	  date
résztvevő	  közös	  szerveződésben IFRS	  11.A party	  to	  a	  joint	  arrangement
rövid	  távú	  munkavállalói	  juttatások IAS	  19.8 short-‐term	  employee	  benefits
saját	  használatú	  ingatlan IAS	  40.5 owner-‐occupied	  property
saját	  kockázat IFRS	  7.A other	  price	  risk
short	  pozíció	  kiírója IFRS	  9.BA.7(b) short	  seller
szállítási	  költésg	  (IFRS	  13) IFRS	  13.A transport	  costs
számviteli	  eredmény IAS	  12.5 accounting	  profit
számviteli	  politikák IAS	  8.5 accounting	  policies
szokásos	  tranzakció IFRS	  13.A orderly	  transaction
társasági	  eszközök IAS	  36.6 corporate	  assets
társult	  vállalkozás IAS	  28.3 associate	  
tényleges	  adó IAS	  12.5 current	  tax
tőkeérdekeltség	  (érdekeltség	  a	  nettó	  eszközben) IFRS	  3.A equity	  interests
tőkeinstrumentum IAS	  32.11,	  IFRS	  2.A equity	  instrument
tőkemódszer IAS	  28.3 equity	  method
törzsrészvény IAS	  33.5 ordinary	  share
törzsrészvényesek IAS	  33.5–9 ordinary	  equity	  holders
törzsrészvényre	  szóló	  eladási	  opció IAS	  33.5 put	  options	  (on	  ordinary	  shares)
tranzakció	  kapcsolt	  féllel IAS	  24.9 related	  party	  transaction
tranzakciós	  költség	   IAS	  39.9 transaction	  costs	  (financial	  instruments)
tranzakciós	  költség	  (IFRS	  13) IFRS	  13.A transaction	  costs
tulajdonos IAS	  1.7 owners
tulajdonos IFRS	  3.A owners
üzlet IFRS	  3.A business
üzleti	  kombináció IFRS	  3.A business	  combination	  
valós	  érték IFRS	  13 fair	  value
valós	  érték	  csökkentve	  az	  értékesítés	  költségeivel IAS	  36.6 fair	  value	  less	  costs	  to	  sell
valószínű IFRS	  5.A,	  (IAS	  37.23) probable
várható	  cash	  flow IFRS	  13.A expected	  cash	  flows
védelmi	  jellegű	  jogok IFRS	  10.A protective	  rights
vélelmezett	  kötelem IAS	  37.10 constructive	  obligation
visszamenőleges	  alkalmazás IAS	  8.5	   retrospective	  application
visszamenőleges	  újra-‐megállapítás IAS	  8.5 retrospective	  restatement
visszlízing IAS	  27.4 separate	  financial	  statements
warrant	   IAS	  33.5 warrant
záró	  árfolyam IAS	  21.8 closing	  rate


