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Introduction

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a standard that is used to communicate financial information
between preparers and users of financial statements. The IFRS Foundation is responsible for developing the XBRL
representation of the IFRS Standards including IAS Standards, IFRIC Interpretations and the IFRS for SMEs Standard
- issued by the International Accounting Standards Board, known as the IFRS Taxonomy.

Physically, the IFRS Taxonomy is composed of a set of electronic XBRL files so it can be difficult for those not
familiar with XBRL to view and understand the structure of the IFRS Taxonomy without the use of specialised software.
Consequently, the IFRS Foundation has published the IFRS Taxonomy Illustrated to facilitate understanding of the
IFRS Taxonomy and its structure, and ultimately to assist with the tagging of financial statements prepared using IFRS
Standards.

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 IFRS Taxonomy and the elements within it.
• The required format of these elements, such as text, monetary values, etc.
• The reference to IFRS Standards that these elements relate to.

The IFRS Taxonomy Illustrated also contains links to the eIFRS (electronic IFRS Standards), the IFRS Foundation’s
online subscription service that contains the electronic consolidated editions of the IFRS Standards and accompanying
documents.

This version of the IFRS Taxonomy Illustrated reflects the IFRS Taxonomy 2017.1

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

http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/


How to read the IFRS Taxonomy Illustrated

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

Hierarchy
Disclosure

format
IFRS Standard reference

[110000] Általános információk a pénzügyi kimutatásokról

Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block] text block
IFRS for SMEs  - 3 Identification of the financial
statements Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai text IFRS for SMEs 3.23 a Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző
beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata text IFRS for SMEs 3.23 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése text

IFRS for SMEs 3.23 b Disclosure,
IFRS for SMEs 9.23 a Disclosure, IFRS
for SMEs 9.27 a Disclosure, IFRS for
SMEs 9.30 a Disclosure

Beszámolási időszak vége yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 3.23 c Disclosure

Pénzügyi kimutatások által lefedett időszak text IFRS for SMEs 3.23 c Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése text
IFRS for SMEs 3.23 d Disclosure, IFRS for
SMEs 30.26 Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban alkalmazott kerekítés mértéke text IFRS for SMEs 3.23 e Disclosure

First column - hierarchy

The first column of the document represents the hierarchy of the IFRS for SMEs Standard:

• Column headings generally represent the name of a section of the IFRS for SMEs Standard. 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 IFRS for SMEs Standard).

• Rows below column headings represent the elements belonging to this section.

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.

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section3_Identificationofthefinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section3_Identificationofthefinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_30.26&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_30.26&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_e&doctype=Standard


• ____ - 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 for SMEs Standard reference

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

• Common-practice - denotes a common reporting practice for entities applying IFRS Standards.
• Disclosure - denotes an IFRS for SMEs Standard disclosure requirement.
• Example - denotes an IFRS for SMEs Standard example.
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[110000] Általános információk a pénzügyi kimutatásokról

Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block] text block
IFRS for SMEs  - 3 Identification of the financial
statements Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai text IFRS for SMEs 3.23 a Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző
beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata text IFRS for SMEs 3.23 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése text

IFRS for SMEs 3.23 b Disclosure,
IFRS for SMEs 9.23 a Disclosure, IFRS
for SMEs 9.27 a Disclosure, IFRS for
SMEs 9.30 a Disclosure

Beszámolási időszak vége yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 3.23 c Disclosure

Pénzügyi kimutatások által lefedett időszak text IFRS for SMEs 3.23 c Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése text
IFRS for SMEs 3.23 d Disclosure, IFRS for
SMEs 30.26 Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban alkalmazott kerekítés mértéke text IFRS for SMEs 3.23 e Disclosure

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

Eszközök [abstract]
Befektetett eszközök [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések X instant, debit

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 a Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

X instant, debit
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 ea Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan X instant, debit
IFRS for SMEs 16.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 f Disclosure

Goodwill X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Immateriális javak a goodwill kivételével X instant, debit
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 g Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 14.12 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 j Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 15.19 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 k Disclosure

Hosszú lejáratú biológiai eszközök, halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken

X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 h Disclosure

Hosszú lejáratú biológiai eszközök, valós értéken X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 i Disclosure

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

Hosszú lejáratú készletek X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 d Disclosure

Halasztott adókövetelések X instant, debit
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Tényleges adókövetelések, hosszú lejáratú X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú befektetett pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 c Disclosure

Egyéb befektetett nem pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 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 IFRS for SMEs 11.35 a Disclosure

Befektetett eszközök összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.6 Disclosure

Forgóeszközök [abstract]

Rövid lejáratú készletek X instant, debit

IFRS for SMEs 13.22 b Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 c Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 d Disclosure

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

Tényleges adókövetelések, rövid lejáratú X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure

Rövid lejáratú biológiai eszközök, halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett
bekerülési értéken

X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 h Disclosure

Rövid lejáratú biológiai eszközök, valós értéken X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 i Disclosure

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 c Disclosure

Egyéb rövid lejáratú nem pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 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 IFRS for SMEs 11.35 a Disclosure

Forgóeszközök összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.5 Disclosure

Eszközök összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

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

Jegyzett tőke X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section3_Identificationofthefinancialstatements&doctype=Standard
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Felhalmozott eredmény X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure, IFRS for
SMEs 6.5 a Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e Disclosure

Részvényázsió X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Saját részvények (X) instant, debit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Egyéb tőkerészesedés X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Egyéb tartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 r Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 q Disclosure

Saját tőke összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 35.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 q Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Kötelezettségek [abstract]
Hosszú lejáratú kötelezettségek [abstract]

Hosszú lejáratú céltartalékok [abstract]

Hosszú lejáratú céltartalékok munkavállalói juttatásokra X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Hosszú lejáratú céltartalékok összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 p Disclosure

Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Halasztott adókötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Tényleges adókötelezettségek, hosszú lejáratú X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 m Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Egyéb hosszú lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.8 Disclosure

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

Rövid lejáratú céltartalékok munkavállalói juttatásokra X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb rövid lejáratú céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Rövid lejáratú céltartalékok összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 p Disclosure

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Tényleges adókötelezettségek, rövid lejáratú X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 m Common practice

Rövid lejáratú kölcsönök X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú része X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Egyéb rövid lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.7 Disclosure

Kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

Saját tőke és kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

[220000] Pénzügyi helyzet kimutatása, likviditási sorrend
Pénzügyi helyzet kimutatás [abstract]

Eszközök [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések X instant, debit

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 a Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

X instant, debit
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 ea Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan X instant, debit
IFRS for SMEs 16.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 f Disclosure

Goodwill X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Immateriális javak a goodwill kivételével X instant, debit
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 g Disclosure

Egyéb pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 c Disclosure

Egyéb nem pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Társult vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 14.12 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 j Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 15.19 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 k Disclosure

Biológiai eszközök, halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési
értéken

X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 h Disclosure

Biológiai eszközök, valós értéken X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 i Disclosure

Készletek X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 d Disclosure

Tényleges adókövetelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure
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Halasztott adókövetelések X instant, debit
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Vevő és egyéb követelések X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

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

X instant, debit IFRS for SMEs 11.35 a Disclosure

Eszközök összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

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

Jegyzett tőke X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Felhalmozott eredmény X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure, IFRS for
SMEs 6.5 a Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e Disclosure

Részvényázsió X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Saját részvények (X) instant, debit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Egyéb tőkerészesedés X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Egyéb tartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 r Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 q Disclosure

Saját tőke összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 35.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 q Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Kötelezettségek [abstract]

Szállítói és egyéb kötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Céltartalékok [abstract]

Céltartalékok munkavállalói juttatásokra X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb céltartalékok X instant, credit
IFRS for SMEs 21.14 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.11 e Disclosure

Céltartalékok összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 p Disclosure

Egyéb pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 m Disclosure

Kölcsönök X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Tényleges adókötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.2 n Disclosure

Halasztott adókötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

Saját tőke és kötelezettségek összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Disclosure

[310000] Eredmény kimutatás, ráfordítás funkciója szerint
Eredmény [abstract]

Nyereség (veszteség) [abstract]

Árbevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 a Disclosure

Értékesítés költsége (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b Disclosure

Bruttó profit X duration, credit IFRS for SMEs 5.11 b Common practice

Egyéb jövedelem X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Forgalmazási költségek (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b Common practice

Igazgatási ráfordítások (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b Common practice

Egyéb ráfordítás (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b Common practice

Egyéb nyereségek (veszteségek) X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Pénzügyi bevétel X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Pénzügyi költségek (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.5 b Disclosure

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

X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 c Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Common practice

Adóbevétel (-ráfordítás) (X) duration, debit
IFRS for SMEs 29.39 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 d Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség) X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Common practice

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség) X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 e Disclosure

Nyereség (veszteség) X duration, credit

IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

Nyereség (veszteség), amely tulajdonítható [abstract]

Nyereség (veszteség), anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (ii) Disclosure
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Nyereség (veszteség), ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (i) Disclosure

[320000] Eredmény kimutatás, ráfordítás jellege szerint
Eredmény [abstract]

Nyereség (veszteség) [abstract]

Árbevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 a Disclosure

Egyéb jövedelem X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Késztermékek és befejezetlen termelés állományainak növekedése (csökkenése) (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Gazdálkodó egység által teljesített és aktivált egyéb munka X duration, credit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Felhasznált alapanyagok és segédanyagok (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Munkavállalói juttatások ráfordítása (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Értékcsökkenési és amortizációs leírás (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

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

(X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Egyéb ráfordítások (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

Egyéb nyereségek (veszteségek) X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Pénzügyi bevétel X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 Common practice

Pénzügyi költségek (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.5 b Disclosure

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

X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 c Disclosure

Nyereség (veszteség) adózás előtt X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Common practice

Adóbevétel (-ráfordítás) (X) duration, debit
IFRS for SMEs 29.39 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 d Disclosure

Folytatódó tevékenységekből származó nyereség (veszteség) X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Common practice

Megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszteség) X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 e Disclosure

Nyereség (veszteség) X duration, credit

IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

Nyereség (veszteség), amely tulajdonítható [abstract]

Nyereség (veszteség), anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (ii) Disclosure

Nyereség (veszteség), ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (i) Disclosure

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

Nyereség (veszteség) X duration, credit

IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

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

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átszámításból származó árfolyam-különbözetek X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, meghatározott juttatási programokból származó
aktuáriusi nyereségek (veszteségek)

X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, átértékelésből származó nyereségek (veszteségek) X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (iv) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek át lesznek sorolva az eredménybe, adózás
után [abstract]

Egyéb átfogó jövedelem, adózás után, cash flow fedezeti ügyletek X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (iii) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

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

X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 c (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 5.5 i Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

Átfogó jövedelem, amely tulajdonítható [abstract]

Átfogó jövedelem, az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható X duration, credit
IFRS for SMEs 5.6 b (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

Átfogó jövedelem, ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható X duration, credit
IFRS for SMEs 5.6 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

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

Nyereség (veszteség) X duration, credit
IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
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for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

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

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, átszámításból származó árfolyam-különbözetek X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, meghatározott juttatási programokból származó aktuáriusi
nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IFRS for SMEs 28.41 b Disclosure, IFRS
for SMEs 5.4 b (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, átértékelésből származó nyereségek (veszteségek) X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (iv) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyek át lesznek sorolva az eredménybe, adózás előtt
[abstract]

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, cash flow fedezeti ügyletek X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b (iii) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

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

X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 h Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen, adózás előtt X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Common practice

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó (X) duration IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

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

(X) duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 c (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 5.5 i Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

Átfogó jövedelem, amely tulajdonítható [abstract]

Átfogó jövedelem, az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható X duration, credit
IFRS for SMEs 5.6 b (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

Átfogó jövedelem, ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek tulajdonítható X duration, credit
IFRS for SMEs 5.6 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

[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]

Áruértékesítésítésekből és szolgáltatás nyújtásokból származó pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 a Example

Jogdíjakból, díjakból, jutalékokból és egyéb árbevételből származó pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 b Example

Forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekből származó pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 f Example

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

X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 Example

Működési tevékenységekből származó egyéb pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 Example

Működési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]

Áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak történő kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.4 c Example

Forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekből származó kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.4 f Example

Alkalmazottak számára és nevében történő kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.4 d Example

Kifizetések díjakra és kárigényekre, évjáradékokra és egyéb biztosítási kötvény juttatásokra (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.4 Example

Működési tevékenységekből származó egyéb pénzkifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.4 Example

Fizetett osztalékok (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Kapott osztalékok X duration, debit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Kapott kamat X duration, debit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration IFRS for SMEs 7.4 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash
flow-k

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Disclosure

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

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Disclosure

Egyéb gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy adósságinstrumentumainak eladásából
származó egyéb pénzbevételek

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Example

Egyéb pénzkifizetések más gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak a megszerzése érdekében

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Example

Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek eladásából származó egyéb pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Example

Egyéb pénzkifizetések közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek megszerzése érdekében (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Example

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéseiből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Immateriális javak értékesítéseiből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_7.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_7.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_ii&doctype=Standard
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_iv&doctype=Standard
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Immateriális javak vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök értékesítéséből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 e Example

Pénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 f Example

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

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 g Example

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

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 h Example

Kapott osztalékok X duration, debit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Kapott kamat X duration, debit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 Disclosure

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

Részvények kibocsátásából származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 a Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 a Example

Gazdálkodó egység részvényeinek megszerzésére vagy visszavásárlására történt kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 b Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kifizetései (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 Common practice

Kölcsönökből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 c Example

Kölcsönök visszafizetései (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 d Example

Pénzügyi lízing kötelezettségek miatti kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 e Example

Fizetett osztalékok (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése), az átváltási árfolyam
változásainak hatása előtt

X duration, debit IFRS for SMEs 7.13 Disclosure

Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre [abstract]

Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre X duration, debit IFRS for SMEs 7.13 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése) X duration, debit IFRS for SMEs 7.20 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

[520000] Cash flow-k kimutatása, indirekt módszer
Cash flow-k kimutatása [abstract]

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

Nyereség (veszteség) X duration, credit

IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

Helyesbítések a nyereség (veszteség) egyeztetésére [abstract]

Helyesbítések pénzmozgással nem járó nyereségadó ráfordítás miatt X duration, debit IFRS for SMEs F5 Example

Helyesbítések nem pénz jellegű pénzügyi ráfordítások miatt X duration, debit IFRS for SMEs F5 Example

Helyesbítések nyereségadó ráfordítás miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.17 Disclosure

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 c Common practice

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 a Common practice

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 a Common practice

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 a Common practice

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 a Common practice

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 a Common practice

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

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

X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések céltartalékok miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (nyereségek) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések valós érték veszteségek (nyereségek) miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyereségei miatt (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice
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Helyesbítések ellenőrzést nem biztosító részesedések miatt X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Még ki nem fizetett (meg nem kapott) elhatárolt ráfordítások (bevételek) miatti helyesbítések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Nem pénzjellegű tételek miatti egyéb módosítások X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek)
miatt

X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 b Common practice

Egyéb módosítások, amelyeknél a pénzbeli hatások befektetési vagy finanszírozási cash flow-
k

X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 c Common practice

Egyéb módosítások a nyereség (veszteség) egyeztetésére X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 Disclosure

Módosítások a nyereség (veszteség) egyeztetése érdekében, összesen X duration, debit IFRS for SMEs 7.8 Disclosure

Fizetett osztalékok (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Kapott osztalékok X duration, debit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Kapott kamat X duration, debit IFRS for SMEs 7.15 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.4 Disclosure

Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration IFRS for SMEs 7.4 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
Leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash
flow-k

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Disclosure

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

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Disclosure

Egyéb gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy adósságinstrumentumainak eladásából
származó egyéb pénzbevételek

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Example

Egyéb pénzkifizetések más gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak a megszerzése érdekében

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Example

Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek eladásából származó egyéb pénzbevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 d Example

Egyéb pénzkifizetések közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek megszerzése érdekében (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 c Example

Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéseiből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Immateriális javak értékesítéseiből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

Immateriális javak vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök értékesítéséből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 b Example

Egyéb hosszú lejáratú eszközök vásárlása (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 a Example

Egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 e Example

Pénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 f Example

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

(X) duration, credit IFRS for SMEs 7.5 g Example

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

X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 h Example

Kapott osztalékok X duration, debit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Kapott kamat X duration, debit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 Disclosure

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration, debit IFRS for SMEs 7.5 Disclosure

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

Részvények kibocsátásából származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 a Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 a Example

Gazdálkodó egység részvényeinek megszerzésére vagy visszavásárlására történt kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 b Example

Egyéb tőkeinstrumentumok kifizetései (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 Common practice

Kölcsönökből származó bevételek X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 c Example

Kölcsönök visszafizetései (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 d Example

Pénzügyi lízing kötelezettségek miatti kifizetések (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.6 e Example

Fizetett osztalékok (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Fizetett kamat (X) duration, credit IFRS for SMEs 7.14 Disclosure

Visszatérített (fizetett) nyereségadók (X) duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Egyéb pénzbeáramlások (kiáramlások) X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 Disclosure

Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k X duration, debit IFRS for SMEs 7.6 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése), az átváltási árfolyam
változásainak hatása előtt

X duration, debit IFRS for SMEs 7.13 Disclosure

Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre [abstract]

Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszköz-egyenértékesekre X duration, debit IFRS for SMEs 7.13 Disclosure
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Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése) X duration, debit IFRS for SMEs 7.20 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

[610000] Saját tőke változásainak kimutatása
Saját tőke változásainak kimutatása [abstract]

Saját tőke változásainak kimutatása [table] table IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Saját tőke összetevői [axis] axis IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Saját tőke [member] member[default] IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható saját tőke [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Jegyzett tőke [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Részvényázsió [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Saját részvények [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Egyéb tőkerészesedés [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Egyéb tartalékok [member] member
IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka [member] member IFRS for SMEs 6.3 Common practice

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [member] member IFRS for SMEs 6.3 Common practice

Átértékelési többlet [member] member
IFRS for SMEs 17.15C Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 Common practice

Felhalmozott eredmény [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Ellenőrzést nem biztosító részesedések [member] member IFRS for SMEs 6.3 Disclosure

Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra megállapítás [axis] axis

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Jelenleg megállapított [member] member[default]

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Korábban megállapított [member] member

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

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

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés)
[member] member

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.14 c Disclosure

Növekedés (csökkenés) a számviteli politikában a kis és középvállalkozások
IFRS-e által megkövetelt változások miatt [member] member

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.13 c Disclosure

Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member] member IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure

Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member] member
IFRS for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.23 c Disclosure

Saját tőke változásainak kimutatása [line items] line items

Saját tőke az időszak kezdetén X instant, credit
IFRS for SMEs 35.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 q Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Változások a saját tőkében [abstract]
Átfogó jövedelem [abstract]

Nyereség (veszteség) X duration, credit

IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem X duration, credit
IFRS for SMEs 5.4 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 c (ii) Disclosure

Átfogó jövedelem összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 5.5 i Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 a Disclosure

Tőkekibocsátás X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Tulajdonosoknak történő felosztásokként megjelenített osztalékok (X) duration, debit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Tulajdonosok általi egyéb hozzájárulásokból származó növekedés, saját tőke X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Tulajdonosoknak történő egyéb felosztásokból származó csökkenés, saját tőke (X) duration, debit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), saját tőke X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Saját részvény ügyletekből származó növekedés (csökkenés), saját tőke X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_7.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_7.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
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Leányvállalatokban lévő tulajdonosi érdekeltségekben bekövetkezett olyan változásokból
származó növekedés (csökkenés), amelyek nem eredményezik az ellenőrzés elvesztését,
saját tőke

X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből származó növekedés (csökkenés), saját tőke X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c (iii) Disclosure

Saját tőke növekedése (csökkenése) összesen X duration, credit IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Saját tőke az időszak végén X instant, credit
IFRS for SMEs 35.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 q Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

[650000] Az eredmény és a felhalmozott eredmény kimutatása, további közzétételek
Jövedelem és felhalmozott eredmény kimutatás, további közzétételek [abstract]

Felhalmozott eredmény az időszak kezdetén X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure, IFRS for
SMEs 6.5 a Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e Disclosure

Jóváhagyott és fizetett vagy fizetendő osztalékok (X) duration, debit IFRS for SMEs 6.5 b Disclosure

Hibák kijavításaiból származó növekedés (csökkenés), felhalmozott eredmény X duration, credit IFRS for SMEs 6.5 c Disclosure

Számviteli politikákban bekövetkezett változásokból származó növekedés (csökkenés), felhalmozott
eredmény

X duration, credit IFRS for SMEs 6.5 d Disclosure

Felhalmozott eredmény az időszak végén X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure, IFRS for
SMEs 6.5 a Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e Disclosure

[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]

Földterület X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Épületek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Földterület és épületek összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Gépek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Járművek [abstract]

Hajók X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Repülőgép X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Gépjárművek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Járművek összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Szerelvények és felszerelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Irodai berendezések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Feltárási és felmérési tárgyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Befejezetlen beruházás X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 a Common practice

Ingatlanok, gépek és berendezések összesen X instant, debit

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 a Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 e Disclosure

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

Márkanevek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Feltárási és felmérési immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Újságcímek és kiadványcímek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Számítógépes szoftver X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Licencek és franchise-ok X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Receptek, formulák, modellek, tervek és mintapéldányok X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Fejlesztés alatt álló immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Koncessziós megállapodások, immateriális javakként besorolva X instant, debit IFRS for SMEs 34.15 Common practice

Egyéb immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 Common practice

Goodwilltől eltérő immateriális javak összesen X instant, debit
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 g Disclosure

Goodwill X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Immateriális javak és goodwill összesen X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Rövid lejáratú készletek csoportjai [abstract]

Értékesítésre tartott rövid lejáratú készletek X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 c (i) Disclosure

Rövid lejáratú befejezetlen termelés X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 c (ii) Disclosure

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

X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 c (iii) Disclosure

Rövid lejáratú készletek összesen X instant, debit

IFRS for SMEs 13.22 b Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 c Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 d Disclosure

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések [abstract]

Kapcsolt felekkel szembeni hosszú lejáratú követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Egyéb felekkel szembeni hosszú lejáratú követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_35.13_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_q&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_q&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.3_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_6.5_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.15&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.3&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.3&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_c_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_c_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_b&doctype=Standard
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Még ki nem számlázott elhatárolt bevételből származó hosszú lejáratú követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Vevő és egyéb hosszú lejáratú követelések összesen X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések [abstract]

Kapcsolt felekkel szembeni rövid lejáratú követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Egyéb felekkel szembeni rövid lejáratú követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Még ki nem számlázott, elhatárolt bevételből származó rövid lejáratú követelés X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Vevő és egyéb rövid lejáratú követelések összesen X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

Vevő és egyéb követelések [abstract]

Kapcsolt felekkel szembeni követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Egyéb felekkel szembeni követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Még nem számlázott elhatárolt bevételből származó követelések X instant, debit IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure

Vevő és egyéb követelések összesen X instant, debit
IFRS for SMEs 4.11 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 b Disclosure

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

Pénztári készpénzállomány X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Banki egyenlegek X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszközök összesen X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszköz egyenértékesek [abstract]

Rövid lejáratú betétek, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Rövid lejáratú befektetések, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Egyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesekként besorolva X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszköz-egyenértékesek összesen X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Egyéb pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

Egyéb céltartalékok csoportjai [abstract]
Garanciális céltartalék [abstract]

Hosszú lejáratú garanciális céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.4 Example

Rövid lejáratú garanciális céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.4 Example

Garanciális céltartalék összesen X instant, credit IFRS for SMEs 21A.4 Example

Átszervezési céltartalék [abstract]

Hosszú lejáratú átszervezési céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.3 Example

Rövid lejáratú átszervezési céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.3 Example

Átszervezési céltartalék összesen X instant, credit IFRS for SMEs 21A.3 Example

Jogi eljárásokra képzett céltartalék [abstract]

Jogi eljárásokra képzett, hosszú lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.9 Example

Jogi eljárásokra képzett, rövid lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.9 Example

Jogi eljárásokra képzett céltartalék összesen X instant, credit IFRS for SMEs 21A.9 Example

Visszatérítésekre képzett céltartalék [abstract]

Visszatérítésekre képzett, hosszú lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.5 Example

Visszatérítésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.5 Example

Visszatérítésekre képzett céltartalék összesen X instant, credit IFRS for SMEs 21A.5 Example

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék [abstract]

Hátrányos szerződésekre képzett, hosszú lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.2 Example

Hátrányos szerződésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék X instant, credit IFRS for SMEs 21A.2 Example

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék összesen X instant, credit IFRS for SMEs 21A.2 Example

Különféle egyéb céltartalékok [abstract]

Hosszú lejáratú különféle egyéb céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Common practice

Különféle egyéb rövid lejáratú céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Common practice

Különféle egyéb céltartalékok összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Common practice

Egyéb céltartalékok [abstract]

Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb rövid lejáratú céltartalékok X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb céltartalékok összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 21.14 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.11 e Disclosure

Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek [abstract]

Hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Halasztott bevétel hosszú lejáratúként besorolva X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Hosszú lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure
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Szállítói és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek [abstract]

Rövid lejáratú szállítói kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Halasztott bevétel rövid lejáratúként besorolva X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Rövid lejáratúként besorolt időbeli elhatárolások X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Szállítói és egyéb kötelezettségek [abstract]

Szállítói kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Halasztott bevétel X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Időbeli elhatárolások X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure

Szállítói és egyéb kötelezettségek összesen X instant, credit
IFRS for SMEs 4.11 d Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 l Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök és befektetett pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 a Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök, melyek adósságinstrumentumok, amortizált bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 b Disclosure

Befektetett pénzügyi eszközök, amelyek tőkeinstrumentumok, amortizált bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 d Disclosure

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 e Disclosure

Hosszú lejáratú hitelnyújtási elkötelezettségek, bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 f Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök és rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 a Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök, amelyek adósságinstrumentumok, amortizált bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 b Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök, amelyek tőkeinstrumentumok, bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 d Disclosure

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 e Disclosure

Rövid lejáratú hitel-elkötelezettségek, bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 f Disclosure

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 a Disclosure

Pénzügyi eszközök, amelyek adósságinstrumentumok, amortizált bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 b Disclosure

Pénzügyi eszközök, amelyek tőkeinstrumentumok, bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 d Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 e Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek, bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 f Disclosure

Egyéb tartalékok [abstract]

Átszámítási különbözetek tartaléka X instant, credit
IFRS for SMEs 30.25 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.3 Common practice

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka X instant, credit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Átértékelési többlet X instant, credit IFRS for SMEs 17.15C Disclosure

Egyéb tartalékok összesen X instant, credit IFRS for SMEs 4.11 f Disclosure

[800200] Megjegyzések - Bevételek és ráfordítások elemzése
Bevétel és ráfordítás elemzése [abstract]

Árbevétel [abstract]

Áruk értékesítéséből származó árbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (i) Disclosure

Szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (ii) Disclosure

Beruházási szerződésekből származó árbevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 b (viii) Disclosure, IFRS for
SMEs 23.31 a Disclosure

Jogdíj bevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (iv) Disclosure

Kamatbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (iii) Disclosure

Osztalékbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (v) Disclosure

Jutalékokból származó árbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (vi) Disclosure

Állami támogatásokból származó bevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 b (vii) Disclosure, IFRS for
SMEs 24.6 a Disclosure

Franchise díjakból származó árbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23A.25 Example

Egyéb árbevétel X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 b (viii) Disclosure

Árbevétel összesen X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 a Disclosure

Munkavállalói juttatási ráfordítások csoportjai [abstract]

Bérek és fizetések X duration, debit IFRS for SMEs 28.4 Common practice

Társadalombiztosítási járulékok X duration, debit IFRS for SMEs 28.4 Common practice
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Egyéb rövid lejáratú munkavállalói juttatások X duration, debit IFRS for SMEs 28.4 Common practice

Munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordítása, meghatározott hozzájárulási programok X duration, debit IFRS for SMEs 28.40 Disclosure

Munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordítása, meghatározott juttatási programok X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 g (i) Disclosure

Végkielégítések ráfordítása X duration, debit IFRS for SMEs 28.1 Common practice

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások X duration, debit IFRS for SMEs 28.1 Common practice

Egyéb munkavállalói ráfordítás X duration, debit IFRS for SMEs 28.1 Common practice

Munkavállalói juttatások ráfordításai összesen X duration, debit IFRS for SMEs 5.11 a Common practice

[810000] Megjegyzések - társasági információk és az IFRS-eknek való megfelelésről
szóló nyilatkozat
Megjegyzések és egyéb magyarázó információk közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 3.17 e Disclosure

Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adatai text IFRS for SMEs 3.23 a Disclosure

Gazdálkodó egység székhelye text IFRS for SMEs 3.24 a Disclosure

Gazdálkodó egység jogi formája text IFRS for SMEs 3.24 a Disclosure

Cégbejegyzés országa text IFRS for SMEs 3.24 a Disclosure

Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címe text IFRS for SMEs 3.24 a Disclosure

Tevékenység elsődleges helye text IFRS for SMEs 3.24 a Disclosure

Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 3.24 b Disclosure

Anyavállalat neve text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Csoport legfőbb anyavállalatának neve text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-ének való megfelelésre vonatkozó kijelentés [text block] text block
IFRS for SMEs 3.3 Disclosure, IFRS for
SMEs 8.4 a Disclosure

Vezetés következtetése az eltérés következményeként elért valós bemutatásra text IFRS for SMEs 3.5 a Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-étől való eltérés magyarázata text
IFRS for SMEs 3.5 b Disclosure, IFRS for
SMEs 3.5 c Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-ben szereplő előírás jellegének és azon következtetésnek a
magyarázata, hogy az előírás miért ellentétes a pénzügyi kimutatások céljával text IFRS for SMEs 3.7 a Disclosure

Módosítások magyarázata, amelyek szükségesek lennének a valós bemutatás eléréséhez text IFRS for SMEs 3.7 b Disclosure

Gazdálkodó egység vállalkozás folytatására vonatkozó képességének bizonytalanságaira vonatkozó
közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 3.9 Disclosure

Azon ténynek, valamint a pénzügyi kimutatások készítésére vonatkozó alapnak a magyarázata,
amikor az alapfeltételezés nem a vállalkozás folytatása text IFRS for SMEs 3.9 Disclosure

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem minősül folytatható vállalkozásnak text IFRS for SMEs 3.9 Disclosure

Hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalmazására vonatkozó ok ismertetése text
IFRS for SMEs 3.10 a Disclosure, IFRS for
SMEs 3.10 b Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban bemutatott összegek nem teljes mértékben
összehasonlíthatóak text IFRS for SMEs 3.10 c Disclosure

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 3.12 Disclosure

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [abstract]

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [table] table IFRS for SMEs 3.12 Disclosure

Átsorolt tételek [axis] axis IFRS for SMEs 3.12 Disclosure

Átsorolt tételek [member] member[default] IFRS for SMEs 3.12 Disclosure

Átsorolások vagy prezentációban történő változások közzététele [line items] line items

Átsorolások vagy bemutatásban történt változások jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 3.12 a Disclosure

Átsorolások vagy bemutatásbeli változások összege X duration IFRS for SMEs 3.12 b Disclosure

Átsorolások vagy bemutatásban történt változások okának ismertetése text IFRS for SMEs 3.12 c Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért az összehasonlító összegek átsorolása kivitelezhetetlen text IFRS for SMEs 3.13 Disclosure

Jelentős számviteli politikák összefoglalójának közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 8.4 b Disclosure

Pénzügyi kimutatások elkészítésénél használt értékelési alapok magyarázata [text block] text block IFRS for SMEs 8.5 a Disclosure

Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block] text block IFRS for SMEs 8.5 b Disclosure

Számviteli politikák alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt azon szempontok magyarázata,
amelyek a jelentős hatással voltak a megjelenített összegekre. text IFRS for SMEs 8.6 Disclosure

KKV-kra vonatkozó IFRS által meg nem követelt információk elkészítési és bemutatási alapjának
ismertetése text IFRS for SMEs 3.25 Disclosure

Becslési bizonytalanság olyan forrásainak magyarázata, amelyek esetében jelentős a kockázat, hogy
lényeges módosítást okoznak text IFRS for SMEs 8.7 Disclosure

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 8.7 Disclosure

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[abstract]

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[table] table IFRS for SMEs 8.7 Disclosure

Eszközök és kötelezettségek [axis] axis IFRS for SMEs 8.7 Disclosure

Eszközök és kötelezettségek [member] member[default] IFRS for SMEs 8.7 Disclosure

Lényeges módosítás jelentős kockázatát hordozó eszközök és kötelezettségek közzététele
[line items] line items

Következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázatának
kitett eszközök jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 8.7 a Disclosure
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Következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázatának
kitett kötelezettségek jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 8.7 a Disclosure

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

X instant, debit IFRS for SMEs 8.7 b Disclosure

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

X instant, credit IFRS for SMEs 8.7 b Disclosure

Annak a kijelentése, hogy a tulajdonosoknak kiosztandó, a pénzeszközöktől eltérő eszközök valós
értékének megbízható mérése indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel járna text IFRS for SMEs 22.20 Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel a
tulajdonosoknak kiosztandó, a pénzeszközöktől eltérő eszközök valós értékének megbízható mérése text IFRS for SMEs 22.20 Disclosure

[811000] Megjegyzések - Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák
Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 10 Scope of this section Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-e módosítása kezdeti alkalmazásának közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 10.13 a Disclosure

Számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 10.14 Disclosure

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

IFRS for SMEs 10.13 d Disclosure, IFRS for
SMEs 10.14 d Disclosure

Számviteli becslések változásainak közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Számviteli becslések változásainak közzététele [abstract]

Számviteli becslések változásainak közzététele [table] table IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Számviteli becslések [axis] axis IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Számviteli becslések [member] member[default] IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Számviteli becslések változásainak közzététele [line items] line items

Számviteli becslésben bekövetkezett változás jellegének ismertetése [text block] text block IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Számviteli becslés növekedése (csökkenése) X duration IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a számviteli becslés változásának összege nem határozható
meg [text block] text block IFRS for SMEs 10.18 Disclosure

Korábbi időszaki számviteli hibák jellegének ismertetése [text block] text block IFRS for SMEs 10.23 a Disclosure

Azon ok magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen meghatározni a korábbi időszaki hibák
helyesbítésére vonatkozó összegeket text IFRS for SMEs 10.23 d Disclosure

[815000] Megjegyzések - Beszámolási időszak utáni események
Beszámolási időszak utáni események közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 32 Disclosure Disclosure

Jóváhagyó testület magyarázata text IFRS for SMEs 32.9 Disclosure

Pénzügyi kimutatások közzétételére vonatkozó jóváhagyás időpontja yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 32.9 Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a gazdálkodó egység tulajdonosainak vagy másoknak
hatalmuk van a pénzügyi kimutatásokat a közzétételük után módosítani text IFRS for SMEs 32.9 Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 32.10 Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [abstract]

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [table] table IFRS for SMEs 32.10 Disclosure

Beszámolási időszak vége utáni nem módosító események [axis] axis IFRS for SMEs 32.10 Disclosure

Beszámolási időszak vége utáni nem módosító események [member] member[default] IFRS for SMEs 32.10 Disclosure

Jelentősebb üzleti kombináció [member] member IFRS for SMEs 32.11 a Example

Jelentősebb leányvállalat elidegenítése [member] member IFRS for SMEs 32.11 a Example

Tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member] member IFRS for SMEs 32.11 b Example

Jelentősebb eszközvásárlások [member] member IFRS for SMEs 32.11 c Example

Eszközök egyéb elidegenítései [member] member IFRS for SMEs 32.11 c Example

Jelentősebb eszközöknek az állam által történő kisajátítása [member] member IFRS for SMEs 32.11 c Example

Jelentősebb termelőüzem megsemmisülése [member] member IFRS for SMEs 32.11 d Example

Jelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése
[member] member IFRS for SMEs 32.11 e Example

Gazdálkodó egység adósságinstrumentumainak vagy tőkeinstrumentumainak
kibocsátásai vagy visszavásárlásai [member] member IFRS for SMEs 32.11 f Example

Szokásostól eltérően nagymértékű változások az eszközök árában, vagy az
átváltási árfolyamokban [member] member IFRS for SMEs 32.11 g Example

Adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy
bejelentett változások [member] member IFRS for SMEs 32.11 h Example

Jelentős elkötelezettségek vagy függő kötelezettségek vállalása [member] member IFRS for SMEs 32.11 i Example

Jelentősebb per elindulása [member] member IFRS for SMEs 32.11 j Example

Beszámolási időszak utáni nem módosító események közzététele [line items] line items

Beszámolási időszak utáni nem módosító esemény jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 32.10 a Disclosure

Beszámolási időszak utáni nem módosító esemény pénzügyi hatásának magyarázata
[text block] text block IFRS for SMEs 32.10 b Disclosure

[816000] Megjegyzések - Hiperinflációs jelentés
Hiperinflációs beszámolásra vonatkozó közzététel [text block] text block IFRS for SMEs  - 31 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 IFRS for SMEs 31.15 a Disclosure

Árindex fajtájának ismertetése text IFRS for SMEs 31.15 b Disclosure

Árindex szintje X.XX instant IFRS for SMEs 31.15 b Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.7_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_22.20&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_22.20&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section10_Scopeofthissection&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.13_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.13_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.14_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.14_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.18&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_10.23_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section32_Disclosure&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.9&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.9&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.9&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_h&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.11_j&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_32.10_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section31_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_31.15_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_31.15_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_31.15_b&doctype=Standard
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Árindex mozgások X.XX duration IFRS for SMEs 31.15 b Disclosure

Nettó monetáris pozíción keletkező nyereségek (veszteségek) X duration, credit IFRS for SMEs 31.15 c Disclosure

[817000] Megjegyzések - Üzleti kombinációk
Üzleti kombinációk közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 19 Disclosures Disclosure

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [text block] text block IFRS for SMEs 19.25 Example

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [abstract]

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [table] table IFRS for SMEs 19.25 Disclosure

Üzleti kombinációk [axis] axis IFRS for SMEs 19.25 Disclosure

Üzleti kombinációk összesített értéke a gazdálkodó egységnél [member] member[default] IFRS for SMEs 19.25 Disclosure

Üzleti kombinációk [member] member IFRS for SMEs 19.25 Disclosure

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációról [line items] line items

Felvásárolt neve text IFRS for SMEs 19.25 a Disclosure

Felvásárolt ismertetése text IFRS for SMEs 19.25 a Disclosure

Akvizíció időpontja yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 19.25 b Disclosure

Megszerzett, szavazati joggal rendelkező tőkerészesedések százaléka X.XX instant IFRS for SMEs 19.25 c Disclosure

Üzleti kombináció költsége X duration, debit IFRS for SMEs 19.25 d Disclosure

Üzleti kombináció költsége összetevőinek ismertetése text IFRS for SMEs 19.25 d Disclosure

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

Akvizíció időpontjában megjelenített pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Akvizíció időpontjában kimutatott készlet X instant, debit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Akvizíció időpontjában megjelenített ingatlanok, gépek és berendezések X instant, debit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Akvizíció időpontjában megjelenített, azonosítható immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Akvizíció időpontjában megjelenített pénzügyi kötelezettségek (X) instant, credit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Akvizíció időpontjában megjelenített függő kötelezettségek (X) instant, credit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Nettó azonosítható megszerzett eszközök (átvállalt kötelezettségek) X instant, debit IFRS for SMEs 19.25 e Example

Olyan üzleti kombinációban megjelenített nyereség, amelynél a felvásárlónak az
azonosítható eszközök, kötelezettségek és a függő kötelezettségek céltartalékai nettó
valós értékében való részesedése meghaladja az üzleti kombináció költségét

X duration, credit IFRS for SMEs 19.25 f Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának ismertetése, amelyben az olyan üzleti
kombináció nyereségét megjelenítik, amelynél a felvásárlónak az azonosítható eszközök,
kötelezettségek és a függő kötelezettségek céltartalékai nettó valós értékében való
részesedése meghaladja az üzleti kombináció költségét

text IFRS for SMEs 19.25 f Disclosure

Megjelenített goodwillt alkotó tényezők ismertetése text IFRS for SMEs 19.25 g Disclosure

Hasznos élettartamok, goodwill text IFRS for SMEs 19.26 Disclosure

Goodwill változásainak egyeztetése [abstract]

Goodwill az időszak kezdetén X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

Változások a goodwillban [abstract]

További megjelenítés, goodwill X duration, debit IFRS for SMEs 19.26 a Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), goodwill X duration, debit IFRS for SMEs 19.26 d Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), goodwill X duration, debit IFRS for SMEs 19.26 d Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, goodwill (X) duration IFRS for SMEs 19.26 b Disclosure

Amortizáció, goodwill (X) duration IFRS for SMEs 19.26 d Disclosure

Korábban megszerzett üzleti tevékenység elidegenítéséből származó csökkenés, goodwill (X) duration, credit IFRS for SMEs 19.26 c Disclosure

Goodwill növekedése (csökkenése) összesen X duration, debit IFRS for SMEs 19.26 Disclosure

Goodwill az időszak végén X instant, debit IFRS for SMEs 4.3 Common practice

[818000] Megjegyzések – Kapcsolt fél
Kapcsolt felek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 33 Disclosures Disclosure

Anyavállalat neve text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Csoport legfőbb anyavállalatának neve text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Annak a legmagasabb szintű anyavállalatnak a neve, amely nyilvánosan elérhető pénzügyi
kimutatásokat készít text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Anyavállalat és leányvállalatok közötti kapcsolatok magyarázata text IFRS for SMEs 33.5 Disclosure

Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja X duration, debit IFRS for SMEs 33.7 Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 33.10 Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [abstract]

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [table] table IFRS for SMEs 33.10 Disclosure

Kapcsolt felek kategóriái [axis] axis IFRS for SMEs 33.10 Disclosure

Gazdálkodó egység összesített értéke a kapcsolt felekre vonatkozóan [member] member[default] IFRS for SMEs 33.10 Disclosure

Kapcsolt felek [member] member IFRS for SMEs 33.10 Disclosure

Gazdálkodó egységek, amelyek ellenőrzéssel, közös ellenőrzéssel vagy
jelentős befolyással rendelkeznek a gazdálkodó egység felett [member] member IFRS for SMEs 33.10 a Disclosure

Gazdálkodó egységek, amely felett a gazdálkodó egység ellenőrzéssel,
közös ellenőrzéssel vagy jelentős befolyással rendelkezik [member] member IFRS for SMEs 33.10 b Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_31.15_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_31.15_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section19_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.25_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.3&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_19.26&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.3&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section33_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.5&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.5&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.5&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.5&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.7&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_33.10_b&doctype=Standard
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Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői
[member] member IFRS for SMEs 33.10 c Disclosure

Egyéb kapcsolt felek [member] member IFRS for SMEs 33.10 d Disclosure

Kapcsolt felek közötti ügyletek közzététele [line items] line items

Kapcsolt féllel folytatott ügyletek ismertetése text IFRS for SMEs 33.9 Disclosure

Kapcsolt felek közötti viszony jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 33.9 Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek [abstract]

Termékek vásárlása, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, debit IFRS for SMEs 33.12 a Example

Áruk értékesítéséből származó árbevétel, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, credit IFRS for SMEs 33.12 a Example

Ingatlan és egyéb eszközök vásárlása, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, debit IFRS for SMEs 33.12 b Example

Ingatlanok és más eszközök értékesítései, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, credit IFRS for SMEs 33.12 b Example

Kapott szolgáltatások, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, debit IFRS for SMEs 33.12 c Example

Szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration, credit IFRS for SMEs 33.12 c Example

Lízingek lízingbeadóként, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration IFRS for SMEs 33.12 d Example

Lízingek lízingbevevőként, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X duration IFRS for SMEs 33.12 d Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 e Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 e Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 f Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 f Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 g Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 g Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 h Example

Gazdálkodó egységnek nyújtott garanciák és fedezet, kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

X duration IFRS for SMEs 33.12 h Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 i Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 i Example

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

X duration IFRS for SMEs 33.12 j Example

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek nyitott egyenlegei [abstract]

Fizetendő összegek, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X instant, credit IFRS for SMEs 33.9 b Disclosure

Követelések, kapcsolt felekkel folytatott ügyletek X instant, debit IFRS for SMEs 33.9 b Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügylet nyitott egyenlegei feltételeinek magyarázata text IFRS for SMEs 33.9 b (i) Disclosure

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekkel kapcsolatos nyitott egyenlegekre nyújtott vagy
kapott garanciák részleteinek magyarázata text IFRS for SMEs 33.9 b (ii) Disclosure

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

X instant, credit IFRS for SMEs 33.9 c Disclosure

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

X duration, debit IFRS for SMEs 33.9 d Disclosure

[819100] Megjegyzések – Első alkalmazás
Első alkalmazás közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 35 Disclosures Disclosure

Azon összegek azonosítása, amelyek nem kerültek újramegállapításra a kis és középvállalkozások
IFRS-ére való áttérés időpontjában text IFRS for SMEs 35.11 Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-e által megkövetelt közzétételek kihagyásának ismertetése text IFRS for SMEs 35.11 Disclosure

Azon összegek azonosítása, amelyek a kis és középvállalkozások IFRS-e módosításainak
alkalmazása eredményeképpen nem kerültek újramegállapításra text IFRS for SMEs A3 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele [abstract]
Korábbi számviteli szabályozás szerint készített összehasonlító információk közzététele
[table] table IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozásról a kis és középvállalkozások IFRS-ére történő áttérés
pénzügyi hatása [axis] axis IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

IFRS a kis és középvállalkozások számára member[default] IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

Korábbi számviteli szabályozás (GAAP) [member] member IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

Kis és középvállalkozások IFRS-ére való áttérés hatása [member] member IFRS for SMEs 35.13 Disclosure

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

Saját tőke X instant, credit
IFRS for SMEs 35.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 q Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c Disclosure

Nyereség (veszteség) X duration, credit
IFRS for SMEs 35.13 c Disclosure,
IFRS for SMEs 5.5 f Disclosure, IFRS
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for SMEs 6.3 c (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 7.7 b Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett pénzügyi helyzetre text IFRS for SMEs 35.12 Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett pénzügyi teljesítményre text IFRS for SMEs 35.12 Disclosure

Áttérés hatásának magyarázata a jelentett cash flow-kra text IFRS for SMEs 35.12 Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a gazdálkodó egység abbahagyta a kis és középvállalkozások
IFRS-ének alkalmazását text IFRS for SMEs 35.12A a Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a gazdálkodó egység visszatér a kis és középvállalkozások
IFRS-ének alkalmazására text IFRS for SMEs 35.12A b Disclosure

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység alkalmazta-e a 35. vagy a 10. fejezetet akkor, amikor a
kis és középvállalkozások IFRS-ét alkalmazta text IFRS for SMEs 35.12A c Disclosure

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a korábbi időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások nem
kerültek prezentálásra text IFRS for SMEs 35.15 Disclosure

[822100] Megjegyzések - Ingatlanok, gépek és berendezések
Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt ingatlanok, gépek
és berendezések, valamint befektetési célú ingatlanok közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 17 Disclosures Disclosure

Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [text block] text block IFRS for SMEs 17.31 Disclosure

Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [abstract]

Részletes információk közzététele az ingatlanokról, gépekről és berendezésekről [table] table IFRS for SMEs 17.31 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések csoportjai [axis] axis IFRS for SMEs 17.31 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 b Disclosure

Földterület és épületek [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Földterület [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Épületek [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Gépek [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Járművek [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Hajók [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Repülőgép [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Gépjárművek [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Szerelvények és felszerelések [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Irodai berendezések [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Feltárási és felmérési tárgyi eszközök [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Befejezetlen beruházás [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

Egyéb ingatlanok, gépek és berendezések [member] member IFRS for SMEs 17.2 Common practice

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

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure,
IFRS for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS
for SMEs 34.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Könyv szerinti érték [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Bruttó könyv szerinti érték [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

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

Értékelési alapok, ingatlanok, gépek és berendezések text IFRS for SMEs 17.31 a Disclosure

Értékcsökkentés módszere, ingatlanok, gépek és berendezések text IFRS for SMEs 17.31 b Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, ingatlanok, gépek és berendezések text IFRS for SMEs 17.31 c Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések változásainak egyeztetése [abstract]

Ingatlanok, gépek és berendezések az időszak kezdetén X instant, debit

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 a Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 e Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések változásai [abstract]

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, ingatlanok, gépek és berendezések X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, ingatlanok, gépek és berendezések X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (iii) Disclosure

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

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (viii) Common practice
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_e&doctype=Standard
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Értékcsökkenés, ingatlanok, gépek és berendezések (X) duration IFRS for SMEs 17.31 e (vii) Disclosure

Átértékelési növekedés (csökkenés), ingatlanok, gépek és berendezések X duration, debit
IFRS for SMEs 17.31 e (iv) Disclosure, IFRS for
SMEs 17.33 e Disclosure

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

(X) duration IFRS for SMEs 17.31 e (iv) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség egyéb átfogó jövedelemben megjelenített
visszaírása, ingatlanok, gépek és berendezések

X duration IFRS for SMEs 17.31 e (iv) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, ingatlanok, gépek és
berendezések

(X) duration IFRS for SMEs 17.31 e (vi) Disclosure

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

X duration IFRS for SMEs 17.31 e (vi) Disclosure

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

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (viii) Disclosure

Elidegenítések, ingatlanok, gépek és berendezések (X) duration, credit IFRS for SMEs 17.31 e (ii) Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése) összesen X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések az időszak végén X instant, debit

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS
for SMEs 4.11 a Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 e Disclosure

Átértékelés tényleges időpontja, ingatlanok, gépek és berendezések yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 17.33 a Disclosure

Független értékbecslő átértékelésbe való bevonásának magyarázata, ingatlanok, gépek
és berendezések text IFRS for SMEs 17.33 b Disclosure

Átértékelési módszerek és jelentős feltételezések magyarázata, ingatlanok, gépek és
berendezések text IFRS for SMEs 17.33 c Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelt eszközök, bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 17.33 d Disclosure

Értékelési alapok, halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken
értékelt befektetési célú ingatlan text IFRS for SMEs 17.31 a Disclosure

Értékcsökkentés módszere, befektetési célú ingatlan halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken text IFRS for SMEs 17.31 b Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, befektetési célú ingatlan halmozott
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken text IFRS for SMEs 17.31 c Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt befektetési
célú ingatlanok egyeztetésének közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 17.31 Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanok egyeztetésének közzététele [abstract]

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanok egyeztetésének közzététele [table] table IFRS for SMEs 17.31 Disclosure

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

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure,
IFRS for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS
for SMEs 34.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Könyv szerinti érték [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Bruttó könyv szerinti érték [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanok egyeztetésének közzététele [line items] line items

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan az időszak kezdetén

X instant, debit
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 ea Disclosure

Változások a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési
értéken értékelt befektetési célú ingatlanokban [abstract]

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, befektetési célú ingatlan halmozott
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, befektetési célú ingatlan halmozott
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (iii) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanba (ingatlanból)
történő átvezetés [abstract]

Átvezetés eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan
közé

(X) duration, credit IFRS for SMEs 17.31 e (v) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanból történő
átvezetés

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (v) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanba
(ingatlanból) történő nettó átvezetés

(X) duration, credit IFRS for SMEs 17.31 e (v) Disclosure
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_d&doctype=Standard
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Nettó árfolyam különbözetekből származó növekedés (csökkenés), halmozott
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (viii) Common practice

Értékcsökkenés, befektetési célú ingatlan halmozott értékcsökkenéssel és
értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

(X) duration IFRS for SMEs 17.31 e (vii) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, halmozott
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

(X) duration IFRS for SMEs 17.31 e (vi) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben megjelenített visszaírása, befektetési
célú ingatlan halmozott értékcsökkentéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési
értéken

X duration IFRS for SMEs 17.31 e (vi) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), halmozott értékcsökkenéssel
és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e (viii) Disclosure

Elidegenítések, halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett
bekerülési értéken értékelt befektetési célú ingatlan

(X) duration, credit IFRS for SMEs 17.31 e (ii) Disclosure

Halmozott étrékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken
értékelt befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése) összesen

X duration, debit IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlan az időszak végén

X instant, debit
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 ea Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, jogcím korlátozások X instant, debit IFRS for SMEs 17.32 a Disclosure

Jogcímkorlátozások létezésének ismertetése, ingatlanok, gépek és berendezések text IFRS for SMEs 17.32 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, biztosítékként elzálogosítva X instant, debit IFRS for SMEs 17.32 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 17.32 b Disclosure

Annak a kijelentése, hogy a gazdálkodó egység rendelkezik olyan befektetési célú ingatlannal,
amelynek valós értékét indokolatlan ráfordítás vagy erőfeszítés nélkül nem lehet megbízhatóan mérni text IFRS for SMEs 17.32 c Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel a
befektetési célú ingatlan valós értéken történő értékelése text IFRS for SMEs 17.32 c Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések, átértékelési többlet X instant, credit IFRS for SMEs 17.33 e Disclosure

Átértékelési növekedés (csökkenés), ingatlanok, gépek és berendezések X duration, debit
IFRS for SMEs 17.31 e (iv) Disclosure, IFRS for
SMEs 17.33 e Disclosure

Átértékelési többlet részvényesek közötti felosztására vonatkozó korlátozások ismertetése, ingatlanok,
gépek és berendezések text IFRS for SMEs 17.33 e Disclosure

[822390] Megjegyzések - Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 11 Disclosures Disclosure

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 a Disclosure

Pénzügyi eszközök, amelyek adósságinstrumentumok, amortizált bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 b Disclosure

Pénzügyi eszközök, amelyek tőkeinstrumentumok, bekerülési értéken X instant, debit IFRS for SMEs 11.41 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 d Disclosure

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 e Disclosure

Hitelnyújtási elkötelezettségek, bekerülési értéken X instant, credit IFRS for SMEs 11.41 f Disclosure

Valós érték meghatározására használt alap és feltételezések ismertetése text IFRS for SMEs 11.43 Disclosure

Annak kijelentése, hogy azoknak a pénzügyi instrumentumoknak a valós értéken történő megbízható
mérése, amelyeket egyébként az eredménnyel szemben valós értéken értékelnének már nem áll
rendelkezésre vagy indokolatlan ráfordítás vagy erőfeszítés nélkül nem áll rendelkezésre

text IFRS for SMEs 11.44 Disclosure

Olyan pénzügyi eszközök, amelyek valós értéke már nem áll rendelkezésre vagy indokolatlan
ráfordítás vagy erőfeszítés nélkül nem áll rendelkezésre

X instant, debit IFRS for SMEs 11.44 Disclosure

Olyan pénzügyi kötelezettségek, amelyek valós értéke már nem áll rendelkezésre vagy indokolatlan
ráfordítás vagy erőfeszítés nélkül nem áll rendelkezésre

X instant, credit IFRS for SMEs 11.44 Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel
azoknak a pénzügyi instrumentumoknak a valós értéken történő megbízható mérése, amelyeket
egyébként az eredménnyel szemben valós értéken értékelnének

text IFRS for SMEs 11.44 Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre [text
block] text block IFRS for SMEs 11.45 Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[abstract]

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[table] table IFRS for SMEs 11.45 Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre [axis] axis IFRS for SMEs 11.45 Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[member] member[default] IFRS for SMEs 11.45 Disclosure

Olyan átadott pénzügyi eszközök közzététele, amelyek nem kerültek teljeskörűen kivezetésre
[line items] line items

Olyan átadott pénzügyi eszközök jellegének ismertetése, amelyek nem kerültek
teljeskörűen kivezetésre text IFRS for SMEs 11.45 a Disclosure

Tulajdonlással járó kockázatok és hasznok jellegének ismertetése, amelyeknek a
gazdálkodó egység ki van téve text IFRS for SMEs 11.45 b Disclosure

Eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít X instant, debit IFRS for SMEs 11.45 c Disclosure

Kapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenít X instant, credit IFRS for SMEs 11.45 c Disclosure

Kötelezettségek vagy függő kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított pénzügyi eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 11.46 a Disclosure

Kötelezettségek vagy függő kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított pénzügyi eszközök
feltételeinek ismertetése text IFRS for SMEs 11.46 b Disclosure
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Fizetendő kölcsönök tőkefeltételeinek, kamatfeltételeinek, törlesztő alap feltételeinek vagy
visszaváltási feltételeinek az adott időszakban bekövetkezett szerződésszegéseinek vagy
nemteljesítései részleteinek az ismertetése

text IFRS for SMEs 11.47 a Disclosure

Szerződésszegésben vagy nemteljesítésben lévő fizetendő kölcsönök X instant, credit IFRS for SMEs 11.47 b Disclosure

Annak magyarázata, hogy szerződésszegést vagy nemteljesítést helyrehoztak-e, vagy a fizetendő
kölcsönök feltételeit újratárgyalták-e mielőtt a pénzügyi kimutatásokat közzétételre jóváhagyták text IFRS for SMEs 11.47 c 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)

X duration, credit IFRS for SMEs 11.48 a (i) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek)

X duration, credit IFRS for SMEs 11.48 a (ii) Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit IFRS for SMEs 11.48 a (iii) Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségekből származó nyereségek
(veszteségek)

X duration, credit IFRS for SMEs 11.48 a (iv) 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 X duration, credit IFRS for SMEs 11.48 b Disclosure

Nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kamatráfordítása X duration, debit IFRS for SMEs 11.48 b Disclosure

Pénzügyi eszközök közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 11.48 c Disclosure

Pénzügyi eszközök közzététele [abstract]

Pénzügyi eszközök közzététele [table] table IFRS for SMEs 11.48 c Disclosure

Pénzügyi eszközök csoportjai [axis] axis IFRS for SMEs 11.48 c Disclosure

Pénzügyi eszközök, csoport [member] member[default] IFRS for SMEs 11.48 c Disclosure

Pénzügyi eszközök közzététele [line items] line items

Pénzügyi eszközök értékvesztés miatti vesztesége X duration, debit IFRS for SMEs 11.48 c Disclosure

Fedezeti elszámolások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 12.26 Disclosure

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [text block] text block IFRS for SMEs 12.27 Disclosure

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [abstract]

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [table] table IFRS for SMEs 12.27 Disclosure

Kockázatok típusai [axis] axis IFRS for SMEs 12.27 Disclosure

Kockázatok [member] member[default] IFRS for SMEs 12.27 Disclosure

Amortizált bekerülési értéken értékelt adósságinstrumentumok
kamatkockázatai [member] member IFRS for SMEs 12.17 a Disclosure

Biztos elkötelezettséghez, vagy nagyon valószínű előre jelzett ügyletekhez
kapcsolódó árfolyamkockázatok vagy kamatkockázatok [member] member IFRS for SMEs 12.17 b Disclosure

Tőzsdeáruk vagy tőzsdeáruk megvásárlására vagy eladására vonatkozó
biztos elkötelezettségek vagy nagyon valószínű, előre jelzett ügyletek
árkockázatai [member]

member IFRS for SMEs 12.17 c Disclosure

Külföldi tevékenységekbe történt nettó befektetésekhez kapcsolódó átváltási
árfolyamkockázatok [member] member IFRS for SMEs 12.17 d Disclosure

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről [line items] line items

Fedezeti ügylet típusának ismertetése text IFRS for SMEs 12.27 a Disclosure

Fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok ismertetése text IFRS for SMEs 12.27 b Disclosure

Fedezeti instrumentumokként megjelölt pénzügyi instrumentumok, valós értéken X instant IFRS for SMEs 12.27 b Disclosure

Fedezett kockázatok jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 12.27 c Disclosure

Fedezeti instrumentumon képződött nyereségek (veszteségek), valósérték-fedezeti ügyletek X duration, credit IFRS for SMEs 12.28 a Disclosure

Fedezett tételen a fedezett kockázatnak tulajdoníthatóan keletkezett nyereségek (veszteségek),
valósérték-fedezeti ügyletek

X duration, credit IFRS for SMEs 12.28 b Disclosure

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-k várhatóan felmerülnek text IFRS for SMEs 12.29 a Disclosure

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-k hatást gyakorolnak az eredményre text IFRS for SMEs 12.29 a Disclosure

Azon előrejelzett ügyletek ismertetése, amelyekre a korábbi időszakban fedezeti elszámolást
alkalmaztak, de amelyek bekövetkezése már nem várható text IFRS for SMEs 12.29 b Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás után X duration, credit IFRS for SMEs 12.29 c Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségek (veszteségek), adózás előtt X duration, credit IFRS for SMEs 12.29 c Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás után X duration, debit IFRS for SMEs 12.29 d Disclosure

Átsorolás miatti módosítások a cash flow fedezeti ügyleteken, adózás előtt X duration, debit IFRS for SMEs 12.29 d Disclosure

Cash flow fedezeti ügyletek hatékonytalanságából származó, az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)

X duration, credit IFRS for SMEs 12.29 e Disclosure

[823180] Megjegyzések - Immateriális javak
Immateriális javak közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 18 Disclosures Disclosure

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [text block] text block IFRS for SMEs 18.27 Disclosure

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [abstract]

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [table] table IFRS for SMEs 18.27 Disclosure

Goodwilltől eltérő immateriális javak csoportjai [axis] axis IFRS for SMEs 18.27 Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.47_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.47_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.47_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_a_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_a_iv&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_11.48_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.26&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.17_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.17_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.17_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.17_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.27_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.28_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.28_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_12.29_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section18_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27&doctype=Standard


© IFRS Foundation 21

Immateriális javak a goodwill kivételével [member] member[default]

IFRS for SMEs 18.27 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 d Disclosure

Márkanevek [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Feltárási és felmérési immateriális javak [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Újságcímek és kiadványcímek [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Számítógépes szoftver [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Licencek és franchise-ok [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Szerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és
működtetési jogok [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Receptek, formulák, modellek, tervek és mintapéldányok [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Fejlesztés alatt álló immateriális javak [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

Koncessziós megállapodások, immateriális javakként besorolva [member] member IFRS for SMEs 34.15 Common practice

Egyéb immateriális javak [member] member IFRS for SMEs 18.27 Common practice

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

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure,
IFRS for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS
for SMEs 34.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Könyv szerinti érték [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Bruttó könyv szerinti érték [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Részletes információk közzététele az immateriális javakról [line items] line items

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek) az
immateriális javak amortizációját tartalmazza(zák) text IFRS for SMEs 18.27 d Disclosure

Amortizációs módszer, immateriális javak a goodwill kivételével text IFRS for SMEs 18.27 b Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, immateriális javak a goodwill kivételével text IFRS for SMEs 18.27 a Disclosure

Goodwillen kívüli immateriális javak változásainak egyeztetése [abstract]

Immateriális javak a goodwill kivételével az időszak kezdetén X instant, debit
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 g Disclosure

Változások az immateriális javakban a goodwill kivételével [abstract]
Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, immateriális javak a goodwill
kivételével

X duration, debit IFRS for SMEs 18.27 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, immateriális javak a goodwill
kivételével

X duration, debit IFRS for SMEs 18.27 e (iii) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), immateriális
javak a goodwill kivételével

X duration, debit IFRS for SMEs 18.27 e (vi) Disclosure

Amortizáció, immateriális javak a goodwill kivételével (X) duration IFRS for SMEs 18.27 e (iv) Disclosure

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség, immateriális javak a
goodwill kivételével

(X) duration IFRS for SMEs 18.27 e (v) Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása, immateriális
javak a goodwill kivételével

X duration IFRS for SMEs 18.27 e (v) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), immateriális javak a
goodwill kivételével

X duration, debit IFRS for SMEs 18.27 e (vi) Disclosure

Elidegenítések, immateriális javak a goodwill kivételével (X) duration, credit IFRS for SMEs 18.27 e (ii) Disclosure

Goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése) összesen X duration, debit IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével az időszak végén X instant, debit
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 g Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [abstract]

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [table] table IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök [axis] axis IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök [member] member[default] IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak közzététele [line items] line items

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak ismertetése text IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök X instant, debit IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure

Gazdálkodó egység számára lényeges immateriális eszközök amortizációs időszakából
még hátralévő rész

X.XX instant IFRS for SMEs 18.28 a Disclosure
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Állami támogatás útján megszerzett immateriális javak, kezdetben megjelenített valós érték X instant, debit IFRS for SMEs 18.28 b (i) Disclosure

Állami támogatás útján megszerzett immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 18.28 b (ii) Disclosure

Immateriális javak, amelyek tulajdonjoga korlátozott X instant, debit IFRS for SMEs 18.28 c Disclosure

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított immateriális javak X instant, debit IFRS for SMEs 18.28 c Disclosure

Immateriális javak megszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 18.28 d Disclosure

Kutatási és fejlesztési ráfordítás X duration, debit IFRS for SMEs 18.29 Disclosure

[824180] Megjegyzések - Mezőgazdaság
Biológiai eszközök közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 34 Agriculture Disclosure

Biológiai eszközök ismertetése text
IFRS for SMEs 34.10 a Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 a Disclosure

Mezőgazdasági termékek betakarításkori valós értékének és a biológiai eszközök valós értékének
meghatározása során alkalmazott módszerek és feltételezések ismertetése text IFRS for SMEs 34.7 b Disclosure

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások levezetésének közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 34.7 c Disclosure

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [abstract]

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások levezetésének közzététele [table] table IFRS for SMEs 34.2 Disclosure

Értékelés [axis] axis IFRS for SMEs 34.2 Disclosure

Összesített értékelés [member] member[default] IFRS for SMEs 34.2 Disclosure

Valós értéken [member] member IFRS for SMEs 34.2 a Disclosure

Bekerülési értéken [member] member IFRS for SMEs 34.2 b Disclosure

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

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure,
IFRS for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS
for SMEs 34.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Könyv szerinti érték [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Bruttó könyv szerinti érték [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Biológiai eszközökben bekövetkezett változások egyeztetésének közzététele [line items] line items

Biológiai eszközök változásainak egyeztetése [abstract]

Biológiai eszközök az időszak kezdetén X instant, debit IFRS for SMEs 34.7 c Disclosure

Biológiai eszközök változásai [abstract]
Valós érték módosításból származó nyereségek (veszteségek), biológiai
eszközök

X duration IFRS for SMEs 34.7 c (i) Disclosure

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, biológiai eszközök X duration, debit IFRS for SMEs 34.7 c (ii) Disclosure

Betakarítás miatti csökkenés, biológiai eszközök (X) duration, credit IFRS for SMEs 34.7 c (iii) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, biológiai eszközök X duration, debit IFRS for SMEs 34.7 c (iv) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), biológiai
eszközök

X duration, debit IFRS for SMEs 34.7 c (v) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), biológiai eszközök X duration, debit IFRS for SMEs 34.7 c (vi) Disclosure

Elidegenítések, biológiai eszközök (X) duration, credit IFRS for SMEs 34.7 c (vi) Disclosure

Biológiai eszközök növekedése (csökkenése) összesen X duration, debit IFRS for SMEs 34.7 c Disclosure

Biológiai eszközök az időszak végén X instant, debit IFRS for SMEs 34.7 c Disclosure

Annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet indokolatlan ráfordítás vagy erőfeszítés
nélkül megbízhatóan meghatározni a biológiai eszközökre, bekerülési értéken text IFRS for SMEs 34.10 b Disclosure

Értékcsökkentés módszere, biológiai eszközök, bekerülési értéken text IFRS for SMEs 34.10 c Disclosure

Hasznos élettartamok vagy amortizációs kulcsok, biológiai eszközök, bekerülési értéken text IFRS for SMEs 34.10 d Disclosure

[825100] Megjegyzések - Befektetési célú ingatlan
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 16 Disclosures Disclosure

Befektetési célú ingatlan valós értékének meghatározása során használt módszerek és jelentős
feltételezések ismertetése text IFRS for SMEs 16.10 a Disclosure

Annak ismertetése, hogy a befektetési célú ingatlan valós értéke milyen mértékben alapul független
értékbecslő által készített értékbecslésen text IFRS for SMEs 16.10 b Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére, vagy a
bevételek vagy az elidegenítésből származó jövedelem átutalhatóságára vonatkozó korlátozások
magyarázata

text IFRS for SMEs 16.10 c Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére vagy az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan elidegenítéséből származó
bevételek átutalhatóságára vonatkozó korlátozások

X instant IFRS for SMEs 16.10 c Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.28_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.28_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.28_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.28_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.28_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.29&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section34_Agriculture&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.2&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.2&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.2&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.2_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.2_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_17.31_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_18.27_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.14&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_iv&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_v&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.7_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_34.10_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section16_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_c&doctype=Standard
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Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan megvásárlására, megépítésére
vagy fejlesztésére vonatkozó, vagy javításokra, karbantartásokra vagy bővítésekre vonatkozó
szerződéses kötelmek magyarázata

text IFRS for SMEs 16.10 d Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanban történt változások
egyeztetése [abstract]

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan az időszak kezdetén X instant, debit
IFRS for SMEs 16.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 f Disclosure

Változások az eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanokban
[abstract]

Üzleti kombinációkon kívüli növekedések, eredménnyel szemben valós értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (i) Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, eredménnyel szemben valós értéken értékelt
befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (i) Disclosure

Valós érték módosításból származó nyereségek (veszteségek), eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetési célú ingatlan

X duration IFRS for SMEs 16.10 e (ii) Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanba (ingatlanból) történő átvezetés [abstract]

Átvezetés halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken
értékelt befektetési ingatlan közé

(X) duration, credit IFRS for SMEs 16.10 e (iii) Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanból történő átvezetés

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (iii) Disclosure

Halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékelt
befektetési célú ingatlanba (ingatlanból) történő nettó átvezetés

(X) duration, credit IFRS for SMEs 16.10 e (iii) Disclosure

Készletek és saját használatú ingatlanok közül (közé) történő átvezetés, befektetési célú
ingatlanok

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (iv) Disclosure

Nettó árfolyam különbözetekből származó növekedés (csökkenés), eredménnyel szemben
valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (v) Disclosure

Egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), eredménnyel szemben valós értéken
értékelt befektetési célú ingatlan

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e (v) Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan növekedése
(csökkenése) összesen

X duration, debit IFRS for SMEs 16.10 e Disclosure

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetési célú ingatlan az időszak végén X instant, debit
IFRS for SMEs 16.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 f Disclosure

[825480] Megjegyzések - Konszolidált, kombinált és egyedi pénzügyi kimutatások

Konszolidált, egyedi és kombinált pénzügyi kimutatások közzététele [text block] text block

IFRS for SMEs  - 9 Combined financial
statements Disclosure, IFRS for SMEs  - 9 Disclosures
in consolidated financial statements Disclosure, IFRS
for SMEs  - 9 Separate financial statements Disclosure

Annak meghatározása során alkalmazott jelentős megítélések és feltételezések ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység ellenőriz egy másik gazdálkodó egységet annak ellenére, hogy a szavazati jogok
kevesebb, mint felét birtokolja

text IFRS for SMEs 9.23 b Disclosure

Leányvállalat pénzügyi kimutatásai beszámolási időszakának vége yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 9.23 c Disclosure

Források gazdálkodó egységnek történő átadására vonatkozó jelentős korlátozások jellegének és
mértékének ismertetése text IFRS for SMEs 9.23 d Disclosure

Pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése text

IFRS for SMEs 3.23 b Disclosure,
IFRS for SMEs 9.23 a Disclosure, IFRS
for SMEs 9.27 a Disclosure, IFRS for
SMEs 9.30 a Disclosure

Beszámoló fordulónapján nem konszolidált, leányvállalatokban lévő befektetések X instant, debit IFRS for SMEs 9.23A Disclosure

Azon okok magyarázata, hogy a kombinált pénzügyi kimutatások miért készültek text IFRS for SMEs 9.30 b Disclosure

Annak ismertetése, hogy milyen alapon határozzák meg, hogy a kombinált pénzügyi kimutatások mely
gazdálkodó egységeket tartalmazzák text IFRS for SMEs 9.30 c Disclosure

Kombinált pénzügyi kimutatások elkészítésére használt alap ismertetése text IFRS for SMEs 9.30 d Disclosure

Leányvállalatokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer text IFRS for SMEs 9.27 b Disclosure

Közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer text IFRS for SMEs 9.27 b Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására alkalmazott módszer text IFRS for SMEs 9.27 b Disclosure

Azon pénzügyi kimutatások azonosításának ismertetése, amelyekhez az egyedi pénzügyi kimutatások
kapcsolódnak text IFRS for SMEs 9.27 Disclosure

[825500] Megjegyzések - Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 15 Disclosures Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block] text block
IFRS for SMEs 15.19 a Disclosure, IFRS for
SMEs 8.5 b Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 15.19 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 k Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, amelyekre vonatkozóan vannak jegyzett piaci
árak

X instant, debit IFRS for SMEs 15.19 c Disclosure

Közös vállalkozásokkal kapcsolatos elkötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 15.19 d Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt közös vállalkozások nyereségéből (veszteségéből) való részesedés X duration, credit IFRS for SMEs 15.20 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt közös vállalkozások megszűnt tevékenységeiből származó nyereségből
(veszteségből) való részesedés

X duration, credit IFRS for SMEs 15.20 Disclosure

Annak a kijelentése, hogy az indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák a
közös vezetésű vállalkozásokra text IFRS for SMEs 15.21 Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e_i&doctype=Standard
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e_v&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e_v&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_16.10_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Combinedfinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Combinedfinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Disclosuresinconsolidatedfinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Disclosuresinconsolidatedfinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Separatefinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section9_Separatefinancialstatements&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_3.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.23A&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.30_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27_b&doctype=Standard
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_9.27&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section15_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_15.19_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.5_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.5_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_15.19_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_k&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.2_k&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_15.19_c&doctype=Standard
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Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel a
közös vezetésű vállalkozások valós értéken történő értékelése text IFRS for SMEs 15.21 Disclosure

Bekerülési érték modellben elszámolt, közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések, mert az
indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, debit IFRS for SMEs 15.21 Disclosure

[825600] Megjegyzések - Társult vállalkozásokban lévő befektetések
Társult vállalkozásokban lévő befektetés közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 14 Disclosures Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block] text block
IFRS for SMEs 14.12 a Disclosure, IFRS for
SMEs 8.5 b Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések X instant, debit
IFRS for SMEs 14.12 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 j Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, amelyekre vonatkozóan vannak jegyzett piaci
árak

X instant, debit IFRS for SMEs 14.12 c Disclosure

Bekerülési érték modellben elszámolt társult vállalkozásokból származó, bevételként megjelenített
osztalékok és egyéb felosztások

X duration, credit IFRS for SMEs 14.13 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult vállalkozások nyereségéből (veszteségéből) való részesedés X duration, credit IFRS for SMEs 14.14 Disclosure

Tőkemódszerrel elszámolt társult vállalkozások megszűnt tevékenységeiből származó nyereségből
(veszteségből) való részesedés

X duration, credit IFRS for SMEs 14.14 Disclosure

Annak a kijelentése, hogy az indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák a
társult vállalkozásokra text IFRS for SMEs 14.15 Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel a
társult vállalkozások valós értéken történő értékelése text IFRS for SMEs 14.15 Disclosure

Bekerülési érték modellben elszámolt, társult vállalkozásokban lévő befektetések, mert az indokolatlan
ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, debit IFRS for SMEs 14.15 Disclosure

[825900] Megjegyzések - Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt
tevékenységek
Eszközök, vagy eszközök és kötelezettségek csoportja jelentősebb elidegenítésére vonatkozó kötelező
érvényű adásvételi szerződés közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 4.14 Disclosure

Eszközök vagy eszközök és kötelezettségek csoportjának ismertetése, ha a gazdálkodó egységnek
kötelező érvényű adás-vételi szerződése van text IFRS for SMEs 4.14 a Disclosure

Értékesítés vagy terv körülményeinek és tényeinek ismertetése text IFRS for SMEs 4.14 b Disclosure

Eszközök, amelyekre a gazdálkodó egységnek kötelező érvényű adásvételi megállapodása van X instant, debit IFRS for SMEs 4.14 c Disclosure

Kötelezettségek, amelyekre a gazdálkodó egységnek kötelező érvényű eladási megállapodása van X instant, credit IFRS for SMEs 4.14 c Disclosure

[826380] Megjegyzések - Készletek
Készletek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 13 Disclosures Disclosure

Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block] text block
IFRS for SMEs 13.22 a Disclosure, IFRS for
SMEs 8.5 b Disclosure

Készletek bekerülési érték formulájának ismertetése text IFRS for SMEs 13.22 a Disclosure

Készlet leírása X duration IFRS for SMEs 13.22 d Disclosure

Készlet leírásának visszaírása X duration IFRS for SMEs 13.22 d Disclosure

Készletek ráfordításként elszámolt bekerülési értéke az időszak során X duration, debit IFRS for SMEs 13.22 c Disclosure

Kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított készletek X instant, debit IFRS for SMEs 13.22 e Disclosure

[827570] Megjegyzések - Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő
követelések
Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 21 Disclosures Disclosure

Egyéb céltartalékok közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 21.14 Disclosure

Egyéb céltartalékok közzététele [abstract]

Egyéb céltartalékok közzététele [table] table IFRS for SMEs 21.14 Disclosure

Egyéb céltartalékok csoportjai [axis] axis IFRS for SMEs 21.14 Disclosure

Egyéb céltartalékok [member] member[default] IFRS for SMEs 21.14 Disclosure

Garanciális céltartalék [member] member IFRS for SMEs 21A.4 Example

Átszervezési céltartalék [member] member IFRS for SMEs 21A.3 Example

Jogi eljárásokra képzett céltartalék [member] member IFRS for SMEs 21A.9 Example

Visszatérítésekre képzett céltartalék [member] member IFRS for SMEs 21A.5 Example

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék [member] member IFRS for SMEs 21A.2 Example

Különféle egyéb céltartalékok [member] member IFRS for SMEs 21.14 Common practice

Egyéb céltartalékok közzététele [line items] line items

Egyéb céltartalékok változásainak egyeztetése [abstract]

Egyéb céltartalékok az időszak kezdetén X instant, credit
IFRS for SMEs 21.14 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.11 e Disclosure

Egyéb céltartalékok változásai [abstract]

További céltartalékok, egyéb céltartalékok X duration, credit IFRS for SMEs 21.14 a (ii) Disclosure

Felhasznált céltartalék, egyéb céltartalékok (X) duration, debit IFRS for SMEs 21.14 a (iii) Disclosure

Fel nem használt, feloldott céltartalék, egyéb céltartalékok (X) duration, debit IFRS for SMEs 21.14 a (iv) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), egyéb
céltartalékok

X duration, credit IFRS for SMEs 21.14 a Common practice

Átvezetésekből és egyéb változásokból származó növekedés (csökkenés), egyéb
céltartalékok

X duration, credit IFRS for SMEs 21.14 a Common practice

Egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése) összesen X duration, credit IFRS for SMEs 21.14 a Disclosure
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_13.22_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section21_Disclosures&doctype=Standard
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_21A.3&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_21A.9&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_21A.5&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_21A.2&doctype=Standard
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_4.11_e&doctype=Standard
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Egyéb céltartalékok az időszak végén X instant, credit
IFRS for SMEs 21.14 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.11 e Disclosure

Kötelem jellegének ismertetése, egyéb céltartalékok text IFRS for SMEs 21.14 b Disclosure

Kiáramlások várható ütemezésének ismertetése, egyéb céltartalékok text IFRS for SMEs 21.14 b Disclosure

Kiáramlások összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalanságok jelzése, egyéb
céltartalékok text IFRS for SMEs 21.14 c Disclosure

Várható megtérülésre megjelenített eszköz, egyéb céltartalékok X instant, debit IFRS for SMEs 21.14 d Disclosure

Várható megtérülés, egyéb céltartalékok X instant, debit IFRS for SMEs 21.14 d Disclosure

Függő kötelezettségek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettségek közzététele [abstract]

Függő kötelezettségek közzététele [table] table IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettségek csoportjai [axis] axis IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettségek [member] member[default] IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Garanciák miatti függő kötelezettség [member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Átszervezés miatti függő kötelezettség [member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Jogi eljárások függő kötelezettsége [member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Hátrányos szerződések miatti függő kötelezettség [member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettség leszerelési, lebontási és rehabilitációs költségek miatt
[member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Egyéb függő kötelezettségek [member] member IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettségek közzététele [line items] line items

Kötelem jellegének ismertetése, függő kötelezettségek text IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatásának magyarázata text IFRS for SMEs 21.15 a Disclosure

Függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatása X instant IFRS for SMEs 21.15 a Disclosure

Megtérülés lehetőségének magyarázata, függő kötelezettségek text IFRS for SMEs 21.15 c Disclosure

Kiáramlások összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalanságok jelzése, függő
kötelezettségek text IFRS for SMEs 21.15 b Disclosure

Függő követelések jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 21.16 Disclosure

Függő követelések becsült pénzügyi hatásának magyarázata text IFRS for SMEs 21.16 Disclosure

Függő követelések becsült pénzügyi hatása X instant IFRS for SMEs 21.16 Disclosure

Annak a kijelentése, hogy a függő követelések pénzügyi hatásának becslése indokolatlan ráfordítással
vagy erőfeszítéssel járna text IFRS for SMEs 21.16 Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel a
függő követelések pénzügyi hatásának becslése text IFRS for SMEs 21.16 Disclosure

Információk a függő kötelezettségekről, hogy a közzététel nem kivitelezhető text IFRS for SMEs 21.15 Disclosure

Vita általános jellegének és a céltartalékkal kapcsolatos információk közzé nem tétele okának
magyarázata text IFRS for SMEs 21.17 Disclosure

Vita általános jellegének és a függő kötelezettséggel kapcsolatos információk közzé nem tétele
okának magyarázata text IFRS for SMEs 21.17 Disclosure

Vita általános jellegének és a függő követeléssel kapcsolatos információk közzé nem tétele okának
magyarázata text IFRS for SMEs 21.17 Disclosure

[831110] Megjegyzések - Árbevétel
Árbevétel közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 23 Disclosures Disclosure

Árbevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block] text block
IFRS for SMEs 23.30 a Disclosure, IFRS for
SMEs 8.5 b Disclosure

[831400] Megjegyzések - Állami támogatások
Állami támogatások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 24 Disclosures Disclosure

Pénzügyi kimutatásokban megjelenített állami támogatások jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 24.6 a Disclosure

Állami támogatások X instant, credit IFRS for SMEs 24.6 a Disclosure

Állami támogatásokból származó bevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 b (vii) Disclosure, IFRS for
SMEs 24.6 a Disclosure

Egyéb formákban nyújtott állami közreműködés jelzése, amelyekből a gazdálkodó egységnek
közvetlenül haszna származott text IFRS for SMEs 24.6 c Disclosure

Állami közreműködéshez kapcsolódó, nem teljesített feltételek és egyéb függő tételek magyarázata text IFRS for SMEs 24.6 b Disclosure

[831710] Megjegyzések - Beruházási szerződések
Beruházási szerződésekből származó, megjelenített árbevétel közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 23.31 Disclosure

Beruházási szerződésekből származó árbevétel X duration, credit
IFRS for SMEs 23.30 b (viii) Disclosure, IFRS for
SMEs 23.31 a Disclosure

Beruházási szerződésekkel kapcsolatosan elszámolt árbevétel meghatározásához alkalmazott
módszer text IFRS for SMEs 23.31 b Disclosure

Folyamatban lévő beruházások készültségi fokának meghatározásához alkalmazott módszerek text IFRS for SMEs 23.31 c Disclosure

Megrendelőktől szerződéses munkáért járó bruttó összeg eszközként X instant, debit IFRS for SMEs 23.32 a Disclosure

Megrendelőknek szerződéses munkáért járó bruttó összeg kötelezettségként X instant, credit IFRS for SMEs 23.32 b Disclosure

[832410] Megjegyzések - Eszközök értékvesztése
Eszközök értékvesztésének közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 27 Disclosures Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 27.32 Disclosure
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Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[abstract]

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[table] table IFRS for SMEs 27.32 Disclosure

Eszközök csoportjai [axis] axis
IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.32 Disclosure

Eszközök [member] member[default]
IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.32 Disclosure

Készletek [member] member IFRS for SMEs 27.33 a Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member] member

IFRS for SMEs 17.31 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 b Disclosure

Goodwill [member] member IFRS for SMEs 27.33 c Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével [member] member

IFRS for SMEs 18.27 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 d Disclosure

Társult vállalkozásokban lévő befektetések [member] member IFRS for SMEs 27.33 e Disclosure

Közös vállalkozásokban lévő befektetések [member] member IFRS for SMEs 27.33 f Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség és értékvesztés miatti veszteség visszaírásának közzététele
[line items] line items

Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség X duration, debit IFRS for SMEs 27.32 a Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek) az
eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségeket tartalmazza(zák) text IFRS for SMEs 27.32 a Disclosure

Értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt visszaírása X duration, credit IFRS for SMEs 27.32 b Disclosure

Átfogó jövedelem kimutatás azon sorának (sorainak) ismertetése, amely(ek)en az
eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteségek visszaírásra kerültek text IFRS for SMEs 27.32 b Disclosure

[832600] Megjegyzések - Lízingek
Lízingek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 20 Scope of this section Disclosure

Lízingbevevő által eszközként kimutatott pénzügyi lízing közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

Lízingbevevő eszközként kimutatott pénzügyi lízingjének közzététele [abstract]

Lízingbevevő által eszközként kimutatott pénzügyi lízing közzététele [table] table IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

Eszközök csoportjai [axis] axis
IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.32 Disclosure

Eszközök [member] member[default]
IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.32 Disclosure

Ingatlanok, gépek és berendezések [member] member

IFRS for SMEs 17.31 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 b Disclosure

Immateriális javak a goodwill kivételével [member] member

IFRS for SMEs 18.27 Disclosure, IFRS
for SMEs 20.13 a Disclosure, IFRS for
SMEs 27.33 d Disclosure

Befektetési célú ingatlan [member] member IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

Biológiai eszközök [member] member IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

Egyéb eszközök [member] member IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

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

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure,
IFRS for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS
for SMEs 34.10 e Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Könyv szerinti érték [member] member[default]

IFRS for SMEs 17.31 e Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 e Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.7 c Disclosure

Bruttó könyv szerinti érték [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member] member

IFRS for SMEs 17.31 d Disclosure,
IFRS for SMEs 18.27 c Disclosure, IFRS
for SMEs 20.14 Disclosure, IFRS for
SMEs 34.10 e Disclosure

Lízingbevevő eszközként kimutatott pénzügyi lízingjének közzététele [line items] line items

Eszközökként megjelenített pénzügyi lízing X instant, debit IFRS for SMEs 20.13 a Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [text block] text block

IFRS for SMEs  - 20 Financial statements of
lessees—operating leases Disclosure, IFRS for
SMEs  - 20 Financial statements of lessees—finance
leases Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [abstract]
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Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [table] table
IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 20.16 a Disclosure

Lejárat [axis] axis

IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a Disclosure

Összesített idősávok [member] member[default]

IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a Disclosure

Egy éven belül [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (i) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (i) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (i) Disclosure

Egy éven túli, de öt éven belüli [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (ii) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (ii) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (ii) Disclosure

Öt éven túli [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (iii) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (iii) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (iii) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (iii) Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbevevő általi közzététele [line items] line items

Minimális pénzügyi lízingfizetési kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure

Fel nem mondható operatív lízing alapján történő minimális lízingfizetési kötelezettség X instant, credit IFRS for SMEs 20.16 a Disclosure

Ráfordításként elszámolt lízingfizetések és allízingfizetések X duration, debit IFRS for SMEs 20.16 b Disclosure

Lízingbevevő pénzügyi lízingként besorolt jelentős lízingmegállapodásainak ismertetése text IFRS for SMEs 20.13 c Disclosure

Lízingbevevő operatív lízingként besorolt jelentős lízingmegállapodásainak ismertetése text IFRS for SMEs 20.16 c Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [text block] text block

IFRS for SMEs  - 20 Financial statements of
lessors—operating leases Disclosure, IFRS for
SMEs  - 20 Financial statements of lessors—finance
leases Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [abstract]

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [table] table
IFRS for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a Disclosure

Lejárat [axis] axis

IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a Disclosure

Összesített idősávok [member] member[default]

IFRS for SMEs 20.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a Disclosure

Egy éven belül [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (i) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (i) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (i) Disclosure

Egy éven túli, de öt éven belüli [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (ii) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (ii) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (ii) Disclosure

Öt éven túli [member] member

IFRS for SMEs 20.13 b (iii) Disclosure,
IFRS for SMEs 20.16 a (iii) Disclosure, IFRS
for SMEs 20.23 a (iii) Disclosure, IFRS for
SMEs 20.30 a (iii) Disclosure

Pénzügyi lízing és operatív lízing lízingbeadó általi közzététele [line items] line items

Pénzügyi lízingben lévő bruttó befektetés X instant, debit IFRS for SMEs 20.23 a Disclosure

Pénzügyi lízingek meg nem szolgált pénzügyi bevétele X instant, debit
IFRS for SMEs 20.23 a Disclosure, IFRS for
SMEs 20.23 b Disclosure

Minimális pénzügyi lízingfizetési követelés, jelenértéken X instant, debit IFRS for SMEs 20.23 a Disclosure

Fel nem mondható operatív lízing alapján történő minimális lízingfizetési követelés X instant, debit IFRS for SMEs 20.30 a Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak [abstract]

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak, pénzügyi lízingként besorolva X duration, credit IFRS for SMEs 20.23 e Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak, operatív lízingként besorolva X duration, credit IFRS for SMEs 20.30 b Disclosure

Bevételként elszámolt függő bérleti díjak összesen X duration, credit IFRS for SMEs 20.23 e Disclosure

Lízingbeadót illető nem garantált maradványértékek magyarázata text IFRS for SMEs 20.23 c Disclosure

Minimális lízingfizetésekből származó behajthatatlan követelésekre képzett halmozott
értékvesztés

X instant, credit IFRS for SMEs 20.23 d Disclosure

Lízingbeadó pénzügyi lízingként besorolt jelentős lízingmegállapodásainak ismertetése text IFRS for SMEs 20.23 f Disclosure

Lízingbeadó operatív lízingként besorolt jelentős lízingmegállapodásainak ismertetése text IFRS for SMEs 20.30 c Disclosure
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.16_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_a_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.13_b_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.16_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_a_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_e&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_c&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_d&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.23_f&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_20.30_c&doctype=Standard
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[834120] Megjegyzések - Részvényalapú kifizetési megállapodások
Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 26 Disclosures Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [abstract]

Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [table] table IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodások típusai [axis] axis IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodások [member] member[default] IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodás feltételeinek közzététele [line items] line items

Részvényalapú kifizetési ügylet ismertetése text IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügylet megszolgálási követelményeinek ismertetése text IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletre nyújtott opciók maximális időbeli hatályának
ismertetése text IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügylet teljesítési módjának ismertetése text IFRS for SMEs 26.18 a Disclosure

Részvényopciók számának és súlyozott átlagos lehívási árának közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 26.18 b Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók száma az időszak
elején

X.XX instant
IFRS for SMEs 26.18 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 26.18 b (vi) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott részvényopciók száma X.XX duration IFRS for SMEs 26.18 b (ii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált részvényopciók száma X.XX duration IFRS for SMEs 26.18 b (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott részvényopciók száma X.XX duration IFRS for SMEs 26.18 b (iv) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt részvényopciók száma X.XX duration IFRS for SMEs 26.18 b (v) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók száma az időszak
végén

X.XX instant
IFRS for SMEs 26.18 b (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 26.18 b (vi) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható részvényopciók száma X.XX instant IFRS for SMEs 26.18 b (vii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára az időszak elején

X instant
IFRS for SMEs 26.18 b (vi) Disclosure, IFRS for
SMEs 26.18 b (i) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyújtott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration IFRS for SMEs 26.18 b (ii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó jogvesztetté vált részvényopciók súlyozott
átlagos lehívási ára

X duration IFRS for SMEs 26.18 b (iii) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration IFRS for SMEs 26.18 b (iv) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lejárt részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára

X duration IFRS for SMEs 26.18 b (v) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó nyitott részvényopciók súlyozott átlagos
lehívási ára az időszak végén

X instant
IFRS for SMEs 26.18 b (vi) Disclosure, IFRS for
SMEs 26.18 b (i) Disclosure

Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó lehívható részvényopciók súlyozott
átlagos lehívási ára

X instant IFRS for SMEs 26.18 b (vii) Disclosure

Kapott javak vagy szolgáltatások valós érték meghatározásának, vagy a tőkeinstrumentumban
kiegyenlített részvényalapú kifizetésekre nyújtott tőkeinstrumentumok valós értékének magyarázata text IFRS for SMEs 26.19 Disclosure

Pénzeszközben kiegyenlített részvény-alapú kifizetési megállapodásokkal kapcsolatos kötelezettségek
értékelésének ismertetése text IFRS for SMEs 26.20 Disclosure

Módosítások magyarázata, módosított részvényalapú kifizetési megállapodások text IFRS for SMEs 26.21 Disclosure

Részvényalapú kifizetési ráfordításnak a csoportra megjelenített költségek ésszerű felosztása alapján
történő mérésének magyarázata text IFRS for SMEs 26.22 Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből származó ráfordítás X duration, debit IFRS for SMEs 26.23 a Disclosure

Részvényalapú kifizetési ügyletekből származó kötelezettségek X instant, credit IFRS for SMEs 26.23 b Disclosure

[834480] Megjegyzések - Munkavállalói juttatások
Munkavállalói juttatások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs  - 28 Disclosures Disclosure

Meghatározott juttatási programok közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 28.41 Disclosure

Azon tény ismertetése, hogy a többmunkáltatós vagy állami program meghatározott juttatási
program text IFRS for SMEs 28.40 Disclosure

Meghatározott juttatási programok közzététele [abstract]

Meghatározott juttatási programok közzététele [table] table IFRS for SMEs 28.41 Disclosure

Meghatározott juttatási programok [axis] axis IFRS for SMEs 28.41 Disclosure

Meghatározott juttatási programok [member] member[default] IFRS for SMEs 28.41 Disclosure

Többmunkáltatós juttatási programok [member] member IFRS for SMEs 28.40 Disclosure

Meghatározott juttatási programok közzététele [line items] line items

Program típusának ismertetése text IFRS for SMEs 28.41 a Disclosure

Aktuáriusi nyereségek és veszteségek elszámolására vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block] text block

IFRS for SMEs 28.41 b Disclosure, IFRS for
SMEs 8.5 b Disclosure

Eredményben megjelenített aktuáriusi nyereségek (veszteségek), meghatározott juttatási
program

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 b Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt, meghatározott juttatási programokból származó
aktuáriusi nyereségek (veszteségek)

X duration, credit

IFRS for SMEs 28.41 b Disclosure, IFRS
for SMEs 5.4 b (ii) Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 g Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem értékelésében történő bármilyen egyszerűsítés
használatának magyarázata text IFRS for SMEs 28.41 c Disclosure

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section26_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_iv&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_v&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_iii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_iv&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_v&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vi&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_i&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.18_b_vii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.19&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.20&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.21&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.22&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.23_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_26.23_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=sect_Section28_Disclosures&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.40&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.40&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_a&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.5_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_8.5_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_b&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.4_b_ii&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_5.5_g&doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SME&num=2&date=2017-03-03&anchor=para_28.41_c&doctype=Standard


© IFRS Foundation 29

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy
erőfeszítéssel a kivetített jóváírási egység módszernek a meghatározott juttatási
programokkal kapcsolatos kötelem és költség mérésére való alkalmazása

text IFRS for SMEs 28.41 c Disclosure

Legutolsó átfogó aktuáriusi értékelés időpontja yyyy-mm-dd IFRS for SMEs 28.41 d Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem értékelésében bekövetkezett módosítások ismertetése text IFRS for SMEs 28.41 d Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem jelenértékében bekövetkezett változások egyeztetése
[abstract]

Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken az időszak kezdetén X instant, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Változások a meghatározott juttatási kötelemben, jelenértéken [abstract]
Tárgyidőszaki szolgálat költségből származó növekedés (csökkenés),
meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Kamatköltségből származó növekedés (csökkenés), meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Üzleti kombinációk során történő akvizíciók, meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Aktuáriusi nyereségekből (veszteségekből) származó növekedés (csökkenés),
meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken

(X) duration, debit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Program résztvevőinek hozzájárulásai, meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Fizetett juttatásokból származó csökkenés, meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken

(X) duration, debit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Múltbeli szolgálat költségéből származó növekedés (csökkenés), meghatározott
juttatási kötelem, jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Megszorításokból származó növekedés (csökkenés), meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken

(X) duration, debit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Rendezésekből származó növekedés (csökkenés), meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken

(X) duration, debit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés),
meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem növekedése (csökkenése) összesen,
jelenértéken

X duration, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken az időszak végén X instant, credit IFRS for SMEs 28.41 e Disclosure

Programeszközök valós értékében bekövetkezett változások egyeztetése [abstract]

Program eszközei, valós értéken az időszak kezdetén X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Program eszközeinek változásai, valós értéken [abstract]
Aktuáriusi nyereségekből (veszteségekből) származó növekedés (csökkenés),
programeszközök, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Üzleti kombinációkból származó növekedés (csökkenés), programeszközök,
valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Fizetett juttatásokból származó csökkenés, program eszközök, valós értéken (X) duration, credit IFRS for SMEs 28.41 f (ii) Disclosure

Program résztvevőinek hozzájárulásaiból származó növekedés (csökkenés),
programeszközök, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (i) Disclosure

Munkáltató hozzájárulásaiból származó növekedés (csökkenés),
programeszközök, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (i) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés),
programeszközök, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Rendezésekből származó növekedés (csökkenés), programeszközök, valós
értéken

(X) duration, credit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Program eszközeinek növekedése (csökkenése) összesen, valós értéken X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Program eszközei, valós értéken az időszak végén X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Visszatérítési jogok, valós értéken az időszak kezdetén X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Visszatérítési jogok változásai, valós értéken [abstract]
Aktuáriusi nyereségekből (veszteségekből) származó növekedés (csökkenés),
visszatérítési jogok, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Üzleti kombinációkból származó növekedés (csökkenés), visszatérítési jogok,
valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Fizetett juttatásokból származó csökkenés, visszatérítési jogok, valós értéken (X) duration, credit IFRS for SMEs 28.41 f (ii) Disclosure

Program résztvevőinek hozzájárulásaiból származó növekedés (csökkenés),
visszatérítési jogok, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (i) Disclosure

Munkáltató hozzájárulásaiból származó növekedés (csökkenés), visszatérítési
jogok, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (i) Disclosure

Nettó árfolyam-különbözetekből származó növekedés (csökkenés), visszatérítési
jogok, valós értéken

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Rendezésekből származó növekedés (csökkenés), visszatérítési jogok, valós
értéken

(X) duration, credit IFRS for SMEs 28.41 f (iii) Disclosure

Visszatérítési jogok növekedése (csökkenése) összesen, valós értéken X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Visszatérítési jogok, valós értéken az időszak végén X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 f Disclosure

Meghatározott juttatási programokhoz kapcsolódó költség X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 g Disclosure

Munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordítása, meghatározott juttatási
programok

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 g (i) Disclosure

Meghatározott juttatási programok időszakhoz kapcsolódó, az eszközök bekerülési
értékében szereplő költsége

X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 g (ii) Disclosure

Program összes eszközei valós értékének összeg szerinti, vagy százalékos
megoszlásának ismertetése a jelentősebb eszközkategóriák szerint [text block] text block IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure
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Tőkeinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
összege

X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Adósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
összege

X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Ingatlan, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Egyéb eszközök, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Tőkeinstrumentumok,a program eszközeinek valós értékében való részesedés
százaléka

X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Adósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés
százaléka

X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Ingatlan, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százaléka X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Egyéb eszközök, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százaléka X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 h Disclosure

Gazdálkodó egység saját pénzügyi instrumentumai, amelyeket a program eszközök valós
értéke magában foglal

X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 i (i) Disclosure

Program eszközeinek valós értékében figyelembe vett, a gazdálkodó egység által
használt ingatlan

X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 i (ii) Disclosure

Gazdálkodó egység által használt egyéb eszközök, amelyeket a program eszközeinek
valós értéke tartalmaz

X instant, debit IFRS for SMEs 28.41 i (ii) Disclosure

Tényleges hozam a program eszközein és az eszközként kimutatott visszatérítési jogon X duration, debit IFRS for SMEs 28.41 j Disclosure

Diszkontráták aktuáriusi feltételezése X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 k (i) Disclosure

Aktuáriusi feltételezés a programeszközök hozamának várható mértékeire X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 k (ii) Disclosure

Fizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 k (iii) Disclosure

Egészségügyi költségek trendjeinek aktuáriusi feltételezése X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 k (iv) Disclosure

Egyéb lényeges aktuáriusi feltételezések X.XX instant IFRS for SMEs 28.41 k (v) Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások közzététele [abstract]

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások közzététele [table] table IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások kategóriái [axis] axis IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások [member] member[default] IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatások közzététele [line items] line items

Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú lejáratú munkavállalói juttatási kötelem X instant, credit IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatási kötelmek finanszírozásának ismertetése text IFRS for SMEs 28.42 Disclosure

Végkielégítések közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítések közzététele [abstract]

Végkielégítések közzététele [table] table IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítések kategóriái [axis] axis IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítések [member] member[default] IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítések közzététele [line items] line items

Végkielégítések jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítési kötelem X instant, credit IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Végkielégítési kötelmek finanszírozásának ismertetése text IFRS for SMEs 28.43 Disclosure

Kötelem jellegének ismertetése, végkielégítések miatti függő kötelezettség text IFRS for SMEs 28.44 Disclosure

[835110] Megjegyzések - Nyereségadók
Nyereségadó közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 29.38 Disclosure

Adóráfordítások (-bevételek) jelentősebb elemei [abstract

Tényleges adóráfordítás (-bevétel) X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 a Example

Helyesbítések korábbi időszakok tényleges adója miatt X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 b Example

Átmeneti különbözetek keletkezéséhez vagy visszafordulásához kapcsolódó halasztott
adóráfordítás (bevétel)

X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 c Example

Adókulcs-változásokhoz vagy új adók kivetéséhez kapcsolódó halasztott adóráfordítás (bevétel) X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 d Example

Előző időszaki, korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóváírásból vagy átmeneti
különbözetből fakadó adó előny, amelyet az adóráfordítás csökkentésére használtak fel [abstract]

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 IFRS for SMEs 29.39 e Common practice

Előző időszaki, korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóváírásból vagy átmeneti
különbözetből fakadó adó haszon, amelyet a halasztott adóráfordítás csökkentésére
használtak fel

(X) duration, credit IFRS for SMEs 29.39 e Common practice

Előző időszaki, korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóváírásból vagy átmeneti
különbözetből fakadó adó előny összesen, amelyet az adóráfordítás csökkentésére
használtak fel

(X) duration, credit IFRS for SMEs 29.39 e Disclosure

Halasztott adókövetelés leírásából vagy leírásának visszaírásából származó halasztott
adóráfordítás (bevétel)

X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 g Example

Számviteli politikák változásaihoz és az eredményben lévő hibákhoz kapcsolódó adóráfordítás (-
bevétel)

X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 h Example

Halasztott adó ráfordításnak (bevételnek) a gazdálkodó egység vagy a részvényesek
adóstátuszának megváltozásából származó helyesbítései

X duration IFRS for SMEs 29.39 f Example

Halasztott adóráfordítás (bevétel) egyéb összetevői X duration, debit IFRS for SMEs 29.39 Common practice
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Adóráfordítás (-bevétel) összesen X duration, debit
IFRS for SMEs 29.39 Disclosure, IFRS for
SMEs 5.5 d Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó [abstract]
Egyéb átfogó jövedelem átszámításból származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyereségadója X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem meghatározott juttatási programokhoz kapcsolódó nyereségadója X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelemnek az átértékelési többletben bekövetkező változásokhoz kapcsolódó
nyereségadója

X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Egyéb átfogó jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összesített összege X duration IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

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

X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 a Disclosure

Közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott
adó [abstract]

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges adó X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 b Common practice

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 b Common practice

Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott
adók összesített összege

X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 b Disclosure

Adóráfordítás (bevétel) és a számviteli eredmény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közti jelentős
különbségek magyarázata text IFRS for SMEs 29.40 c Disclosure

Adómentes árbevételek adóhatása X duration, credit IFRS for SMEs 29.40 c Example

Adóköteles nyereség (negatív adóalap) meghatározásánál figyelembe nem vehető ráfordítás
adóhatása

X duration, debit IFRS for SMEs 29.40 c Example

Alkalmazandó adókulcsokban az előző számviteli időszak óta bekövetkezett változások magyarázata text IFRS for SMEs 29.40 d Disclosure

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások
közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

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] table IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalap és fel nem használt adójóváírás
[axis] axis IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

Átmeneti különbözet, fel nem használt negatív adóalap és fel nem használt
adójóváírás [member] member[default] IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

Átmeneti különbözetek [member] member IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

Fel nem használt negatív adóalapok [member] member IFRS for SMEs 29.40 e Disclosure

Fel nem használt adójóváírások [member] member IFRS for SMEs 29.40 e 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
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Halasztott adókötelezettségek X instant, credit
IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure, IFRS for
SMEs 4.2 o Disclosure

Nettó halasztott adókötelezettség (követelés) X instant, credit IFRS for SMEs 29.40 e (i) Disclosure

Halasztott adókötelezettségek változásának elemzése [text block] text block IFRS for SMEs 29.40 e (ii) Disclosure

Halasztott adókövetelések változásának elemzése [text block] text block IFRS for SMEs 29.40 e (ii) Disclosure

Levonható átmeneti különbözetek, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt
adójóváírások, amelyekre halasztott adókövetelés nem jeleníthető meg

X instant IFRS for SMEs 29.40 f Disclosure

Levonható átmeneti különbözet lejáratának ismertetése, fel nem használt negatív adóalapok és fel
nem használt adójóváírások text IFRS for SMEs 29.40 f Disclosure

Osztalékfizetésből eredő potenciális nyereségadó-következmények jellegének ismertetése text IFRS for SMEs 29.40 g Disclosure

Tényleges adókötelezettségekkel szemben be nem számított tényleges adókövetelések, mert az
indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, debit IFRS for SMEs 29.41 Disclosure

Tényleges adókövetelésekkel szemben be nem számított tényleges adókötelezettségek, mert az
indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, credit IFRS for SMEs 29.41 Disclosure

Halasztott adókötelezettségekkel szemben be nem számított halasztott adókövetelések, mert az
indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, debit IFRS for SMEs 29.41 Disclosure

Halasztott adókövetelésekkel szemben be nem számított halasztott adókötelezettségek, mert az
indokolatlan ráfordítási vagy erőfeszítési mentességet alkalmazzák

X instant, credit IFRS for SMEs 29.41 Disclosure

Azoknak az okoknak az ismertetése, hogy miért járna indokolatlan ráfordítással vagy erőfeszítéssel
a tényleges vagy a halasztott adókövetelések és adókötelezettségek nettósítására vonatkozó
követelmény alkalmazása

text IFRS for SMEs 29.41 Disclosure

[842000] Megjegyzések - Átváltási árfolyamok változásainak hatásai
Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block] text block IFRS for SMEs  - 30 Disclosures Disclosure

Funkcionális pénznem ismertetése text IFRS for SMEs 30.26 Disclosure

Prezentálás pénznemének ismertetése text
IFRS for SMEs 3.23 d Disclosure, IFRS for
SMEs 30.26 Disclosure

Annak az oknak az ismertetése, amiért a beszámolási pénznem eltér a funkcionális pénznemtől text IFRS for SMEs 30.26 Disclosure

Funkcionális pénznem megváltozására vonatkozó ok ismertetése text IFRS for SMEs 30.27 Disclosure

Árfolyamnyereség (veszteség) X duration, credit IFRS for SMEs 30.25 a Disclosure
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Átszámítási különbözetek tartaléka X instant, credit
IFRS for SMEs 30.25 b Disclosure, IFRS for
SMEs 4.3 Common practice

[851100] Megjegyzések - Cash flow kimutatás
Cash flow kimutatás közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 7.1 Disclosure

Azon befektetési és finanszírozási ügyletek magyarázata, amelyek nem igénylik pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek használatát text IFRS for SMEs 7.18 Disclosure

Közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek átvállalásával, vagy pénzügyi lízingen keresztül történő
eszközszerzések ismertetése text IFRS for SMEs 7.19 a Common practice

Gazdálkodó egység tőkekibocsátással történő megszerzésének ismertetése text IFRS for SMEs 7.19 b Common practice

Tartozás saját tőkévé való átváltásának ismertetése text IFRS for SMEs 7.19 c Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzet kimutatástól
[abstract]

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek X instant, debit
IFRS for SMEs 4.2 a Disclosure, IFRS for
SMEs 7.20 Disclosure

Banki folyószámlahitelek (X) instant, credit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek egyéb különbözetei a cash flow-k kimutatásában (X) instant, credit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen, ha a pénzügyi helyzet kimutatásban
másként szerepelnek

X instant, debit IFRS for SMEs 7.20 Common practice

Gazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a
csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre

X instant, debit IFRS for SMEs 7.21 Disclosure

Vezetés kommentárja az olyan jelentős pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegekről,
amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre text IFRS for SMEs 7.21 Disclosure

Fizetett (visszatérített) nyereségadók [abstract]

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, működési tevékenységekként besorolva X duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, befektetési tevékenységekként besorolva X duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Fizetett (visszatérített) nyereségadók, finanszírozási tevékenységekként besorolva X duration, credit
IFRS for SMEs 7.17 Disclosure, IFRS for
SMEs 7.4 e Example

Fizetett (visszatérített) nyereségadók összesen X duration, credit IFRS for SMEs 7.17 Disclosure

[861200] Megjegyzések - Jegyzett tőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedés
Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 4.12 Disclosure

Részvénytőke csoportjainak közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 4.12 a Disclosure

Részvénytőke osztályainak közzététele [abstract]

Részvénytőke csoportjainak közzététele [table] table IFRS for SMEs 4.12 a Disclosure

Részvénytőke osztályai [axis] axis IFRS for SMEs 4.12 a Disclosure

Részvénytőke [member] member[default] IFRS for SMEs 4.12 a Disclosure

Részvénytőke osztályainak közzététele [line items] line items

Kibocsátásra engedélyezett részvények száma shares IFRS for SMEs 4.12 a (i) Disclosure

Kibocsátott és teljesen befizetett részvények száma shares IFRS for SMEs 4.12 a (ii) Disclosure

Kibocsátott, de még nem teljesen befizetett részvények száma shares IFRS for SMEs 4.12 a (ii) Disclosure

Részvényenkénti névérték X.XX instant IFRS for SMEs 4.12 a (iii) Disclosure

Azon tény magyarázata, hogy a részvényeknek nincs névértéke text IFRS for SMEs 4.12 a (iii) Disclosure

Forgalomban lévő részvények számának egyeztetése [abstract]

Forgalomban lévő részvények száma az időszak kezdetén shares IFRS for SMEs 4.12 a (iv) Disclosure

Forgalomban lévő részvények számának változásai [abstract]

Forgalomban lévő részvények számának növekedése (csökkenése) összesen shares IFRS for SMEs 4.12 a (iv) Disclosure

Forgalomban lévő részvények száma az időszak végén shares IFRS for SMEs 4.12 a (iv) Disclosure

Részvénytőke osztályához kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és korlátozások text IFRS for SMEs 4.12 a (v) Disclosure

Gazdálkodó egység, annak leányvállalatai vagy társult vállalkozásai által birtokolt, a
gazdálkodó egységben lévő részvények száma shares IFRS for SMEs 4.12 a (vi) Disclosure

Opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések alapján történő kibocsátásra
fenntartott részvények száma shares IFRS for SMEs 4.12 a (vii) Disclosure

Opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések alapján történő kibocsátásra
fenntartott részvények feltételeinek ismertetése text IFRS for SMEs 4.12 a (vii) Disclosure

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [text block] text block IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [abstract]

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [table] table IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure

Tartalékok a saját tőkében [axis] axis IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure

Egyéb tartalékok [member] member[default]
IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 Disclosure

Átszámítási különbözetek tartaléka [member] member IFRS for SMEs 6.3 Common practice

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [member] member IFRS for SMEs 6.3 Common practice

Átértékelési többlet [member] member
IFRS for SMEs 17.15C Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 Common practice

Saját tőkében lévő tartalékok közzététele [line items] line items

Saját tőkén belüli tartalékok jellegének és céljának ismertetése text IFRS for SMEs 4.12 b Disclosure
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Részvénytőke nélküli gazdálkodó egység tőkerészesedés kategóriájához kapcsolódó jogok,
elsőbbségi jogok és korlátozások ismertetése text IFRS for SMEs 4.13 Disclosure

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

Visszamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újra megállapítás [axis] axis

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Jelenleg megállapított [member] member[default]

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Korábban megállapított [member] member

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

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

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure,
IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure, IFRS
for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 6.3 b Disclosure

Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member] member
IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.14 c Disclosure

Növekedés (csökkenés) a számviteli politikában a kis és középvállalkozások IFRS-e által
megkövetelt változások miatt [member] member

IFRS for SMEs 10.13 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.13 c Disclosure

Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member] member IFRS for SMEs 10.14 c Disclosure

Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member] member
IFRS for SMEs 10.23 b Disclosure, IFRS for
SMEs 10.23 c Disclosure

[901500] Axis - Létrehozás időpontja
Létrehozás dátuma [axis] axis IFRS for SMEs 10.12 Disclosure

Eredeti pénzügyi kimutatások fordulónapja [member] member[default] IFRS for SMEs 10.12 Disclosure

[913000] Axis- Konszolidált, kombinált és egyedi pénzügyi kimutatások
Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások [axis] axis IFRS for SMEs 9.1 Disclosure

Konszolidált [member] member[default] IFRS for SMEs 9.1 Disclosure

Kombinált [member] member IFRS for SMEs 9.1 Disclosure

Egyedi [member] member IFRS for SMEs 9.1 Disclosure
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