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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1989
af 6. november 2020
om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/815 for så vidt angår 2020-ajourføringen af den
taksonomi, der er fastlagt i de reguleringsmæssige tekniske standarder for det fælles elektroniske
rapporteringsformat
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af
gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret
marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 4, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 (2) fastsættes det fælles elektroniske rapporteringsformat
som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF, der skal anvendes af udstedere ved udarbejdelsen af
årsrapporter. Koncernregnskaber, som indgår heri, udarbejdes enten i overensstemmelse med internationale regn
skabsstandarder, almindeligvis benævnt IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards), som
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (3), eller i overensstemmelse
med IFRS-standarder udstedt af International Accounting Standards Board (IASB), som baseret på Kommissionens
afgørelse 2008/961/EF (4) anses for at være ækvivalente med IFRS, som er vedtaget i henhold til forordning (EF)
nr. 1606/2002.

(2)

Den centrale taksonomi, der skal anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat, er baseret på IFRStaksonomien og er en udvidelse heraf. IFRS Foundation ajourfører årligt IFRS-taksonomien for bl.a. at afspejle
udstedelsen af nye eller ændringer af eksisterende IFRS-standarder, analysen af hyppigt indberettede oplysninger i
praksis eller forbedringer af IFRS-taksonomiens generelle indhold eller teknologi. Det er derfor nødvendigt at
ajourføre de reguleringsmæssige tekniske standarder for at afspejle de årlige ajourføringer af IFRS-taksonomien.

(3)

I marts 2020 offentliggjorde IFRS Foundation den ajourførte udgave af IFRS-taksonomien. Ajourføringen bør
derfor afspejles i delegeret forordning (EU) 2019/815.

(4)

For at give udstedere en tilstrækkelig frist til at gennemføre kravene og for at minimere efterlevelsesomkostnin
gerne bør denne forordning finde anvendelse på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som
begynder den 1. januar 2021 eller senere. Udstedere bør dog kunne anvende taksonomien i denne forordning
allerede for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

(1) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rappor
teringsformat (EUT L 143 af 29.5.2019, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder
(EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).
(4) Kommissionens beslutning 2008/961/EF af 12. december 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regn
skabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 112).
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(5)

Copyright, databaserettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i IFRS-taksonomien ejes af IFRS
Foundation. Bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/815 bør derfor indeholde en meddelelse om copyright.

(6)

Delegeret forordning (EU) 2019/815 bør derfor ændres.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen.

(8)

Denne forordning er en teknisk ajourføring af delegeret forordning (EU) 2019/815 for at afspejle ajourføringer af
IFRS-taksonomien og udgør ikke en ny politik eller en væsentlig ændring af eksisterende politikker. ESMA har ikke
foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund
for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed eller anmodet
interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) om en udtalelse, da det ikke ville have stået i forhold til anvendel
sesområdet for og virkningerne af denne ændring —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/815
I delegeret forordning (EU) 2019/815 foretages følgende ændringer:
1) Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.
2) Bilag VI erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.
Artikel 2
Overgangsbestemmelse
Som en undtagelse fra delegeret forordning (EU) 2019/815, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU)
2019/2100 (6), kan nærværende forordning anvendes på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, der
begynder inden den 1. januar 2021.
Artikel 3
Ikrafttræden og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra 1. januar 2021 på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som begynder
den 1. januar 2021 eller senere.
Artikel 2 anvendes dog fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2020.
På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyn
dighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af
Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2100 af 30. september 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/815
for så vidt angår ajourføringer af den taksonomi, der skal anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat (EUT L 326 af
16.12.2019, s. 1).

18.12.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 429/3

BILAG I

I bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/815 foretages følgende ændringer:
1) Definitionen af »esef_cor« affattes således:
»anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der er defineret i navnerummet »http://www.esma.
europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor« «.
2) Definitionen af »esef_all« affattes således:
»anvendt præfiks i tabellen i bilag VI for de elementer, der er defineret i navnerummet »http://www.esma.europa.eu/
taxonomy/2020-03-16/esef_all« «.
3) Definitionen af »ifrs_full« affattes således:
»anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der er defineret i navnerummet »http://xbrl.ifrs.org/
taxonomy/2020-03-16/ifrs-full« «.
4) Følgende meddelelse om ophavsret tilføjes:
»Ophavsret og databaserettigheder i IFRS-taksonomien opbevares af IFRS Foundation. IFRS-taksonomiske materialer
fremstilles ved brug af XBRL-sproget med tilladelse fra XBRL International. IFRS Foundation kan ikke gøre sine
rettigheder gældende i IFRS-taksonomien i EØS i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af IFRS-regnskabs
standarder i forbindelse med anvendelse af IFRS-standarderne. IFRS Foundation forbeholder sig alle andre rettigheder,
herunder, men ikke kun, rettigheder uden for EØS. Erhvervsmæssig brug, herunder reproduktion, er strengt forbudt.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til IFRS Foundation på www.ifrs.org«.
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BILAG II
»BILAG VI

Skema over den centrale taksonomi
DA

Tabel
Skema over den centrale taksonomi til opmærkning af IFRS-koncernregnskaber:
Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Unormalt store ændringer i
Dette element står for unormalt store ændringer i aktivers eksempel: IAS 10 22 g
aktivers værdi eller valutakurser værdi eller valutakurser efter regnskabsårets afslutning.
efter regnskabsårets afslutning
[member]

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Regnskabsmæssige skøn [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 8 39
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Regnskabsmæssige skøn
[member]

Dette element står for et aktiv, en forpligtelse eller et Oplysning: IAS 8 39
periodisk forbrug af et aktiv med forbehold af justeringer,
som hidrører fra en vurdering af den nuværende status
samt de forventede fremtidige fordele og forpligtelser
tilknyttet aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også
standardværdien for aksen »Regnskabsmæssige skøn«, hvis
der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Regnskabsmæssigt overskud

Årets resultat før fradrag af skatteomkostning. [Reference: Oplysning: IAS 12 81 c ii,
resultatet]
oplysning: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Periodiseringer

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelserne til at betale Almindelig praksis: IAS 1 78
for varer eller tjenesteydelser, som er modtaget eller leve
ret, men ikke er betalt, faktureret eller formelt aftalt med
leverandøren, herunder skyldige beløb til ansatte.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant,
credit

Periodeafgrænsningsposter

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsnings Almindelig praksis: IAS 1 78
poster. [Reference: periodeafgrænsningsposter]
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AbnormallyLargeChangesInAs
setPricesOrForeignExchangeRa
tesMember

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

AccrualsAndDeferredIncome
Abstract

Periodeafgrænsningsposter
[abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsNoncurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Periodiseringer klassificeret
som kortfristede

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som kort Almindelig praksis: IAS 1 78
fristede. [Reference: periodiseringer]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Periodiseringer klassificeret
som langfristede

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som lang Almindelig praksis: IAS 1 78
fristede. [Reference: periodiseringer]

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Periodiserede indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af et aktiv, der repræsenterer Almindelig praksis:
optjent indtægt, som endnu ikke er modtaget.
IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAttributab
leToChangesInCreditRiskOfFi
nancialAssets

X instant,
debit

Akkumuleret stigning (fald) i
dagsværdi af finansielle aktiver,
der er klassificeret til dagsværdi
gennem resultatet, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med finansielle aktiver

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansi Oplysning: IFRS 7 9 c
elle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resul
tatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko,
der er forbundet med aktiverne, enten opgjort: a) som den
beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der
ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der gav
anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en
anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver
et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse
af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til
ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet.
[Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [mem
ber], stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der
er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan
henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet
med finansielle aktiver]

X instant,
credit

Periodeafgrænsningsposter
klassificeret som kortfristede

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter Almindelig praksis: IAS 1 78
klassificeret som kortfristede. [Reference: periodeafgræns
ningsposter]
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Præfiks

Periodeafgrænsningsposter
klassificeret som kortfristede
[abstract]
X instant,
credit

Periodeafgrænsningsposter
klassificeret som langfristede

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter Almindelig praksis: IAS 1 78
klassificeret som langfristede. [Reference: periodeafgræns
ningsposter]
Den Europæiske Unions Tidende

Periodeafgrænsningsposter
klassificeret som langfristede
[abstract]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den akkumulerede stigning
(fald) i dagsværdi af afledte
kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter knyttet
til finansielle aktiver, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet.

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdi af afledte Oplysning: IFRS 7 9 d
kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til
finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dags
værdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle
instrumenter [member], stigning (fald) i dagsværdi af
finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dags
værdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstru
menter eller lignende instrumenter, finansielle aktiver]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangesInCreditRiskOf
Liability

X instant,
credit

Akkumuleret stigning (fald) i
dagsværdi af en finansiel
forpligtelse, som kan henføres
til ændringer i den kreditrisiko,
der er forbundet med
forpligtelsen

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansi Oplysning: IFRS 7 10 a,
elle forpligtelser, som kan henføres til ændringer i den oplysning: IFRS 7 10A a
kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelserne. [Refe
rence: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member],
stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse,
som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der
er forbundet med forpligtelsen]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoanOrReceivableAttribu
tableToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

X instant,
debit

Akkumuleret stigning (fald) i
dagsværdi af et lån eller et
tilgodehavende, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med finansielle aktiver

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af lån Oplysning:
eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i IFRS 7 9 c — Udløbsdato
den kreditrisiko, der er forbundet med aktiverne, enten 1.1.2021
opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den
ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til
ændringer i de markedsforhold, der gav anledning til
markedsrisikoen, eller b) med brug af en anden metode,
som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvi
sende billede af den beløbsmæssige størrelse af den
ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer
i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Refe
rence: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
X instant
lueOfLoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSimilarIn
struments

Stigningen (faldet) i
dagsværdien af afledte
kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter, der er
knyttet til lån eller
tilgodehavender.

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af afledte Oplysning:
kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er IFRS 7 9 d — Udløbsdato
knyttet til lån eller tilgodehavender. [Reference: afledte 1.1.2021
finansielle instrumenter [member], stigning (fald) i dags
værdi af lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte
kreditinstrumenter eller lignende instrumenter]
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lueOfFinancialAssetsRelatedCre
ditDerivativesOrSimilarInstru
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndA member
mortisationMember

Akkumulerede afskrivninger
[member]

Dette element står for akkumulerede afskrivninger. [Refe Almindelig praksis: IAS 16 73
rence: afskrivninger]
d, oplysning:
IAS 16 75 b, almindelig
praksis: IAS 38 118 c,
almindelig praksis: IAS 40
79 c, almindelig praksis:
IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountAssets

X instant,
debit

Akkumuleret beløb for
justeringer vedrørende sikring
af dagsværdien for den sikrede
post, der er omfattet i den
regnskabsmæssige værdi,
aktiver

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende Oplysning: IFRS 7 24B a ii
sikring af dagsværdien for den sikrede post, der er
omfattet af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede
post og indregnet i balancen som et aktiv. [Reference:
sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountLiabilities

X instant,
credit

Akkumuleret beløb for
justeringer vedrørende sikring
af dagsværdien for sikrede
poster, der er omfattet i den
regnskabsmæssige værdi,
forpligtelser

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende Oplysning: IFRS 7 24B a ii
sikring af dagsværdien for en sikret post, der er omfattet
af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede post og
indregnet i balancen som en forpligtelse. [Reference:
sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentRemainingInStatemen
tOfFinancialPositionForHedgedI
temThatCeasedToBeAdjusted
ForHedgingGainsAndLossesAs
sets

X instant,
debit

Akkumuleret beløb for
justeringer vedrørende sikring
af dagsværdien i balancen for
sikrede poster, der ikke længere
justeres for sikringsgevinster og
-tab, aktiver

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende Oplysning: IFRS 7 24B a v
sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der
er et finansielt aktiv, som måles til amortiseret kostpris,
og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab.
[Reference: finansielle aktiver til amortiseret kostpris,
sikrede poster [member]]
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Akkumulerede afskrivninger og Dette element står for akkumulerede afskrivninger og tab Oplysning: IAS 16 73 d,
tab ved værdiforringelse
ved værdiforringelse. [Reference: tab ved værdiforringelse, oplysning: IAS 16 75 b,
[member]
afskrivninger]
oplysning: IAS 38 118 c,
oplysning: IAS 40 79 c,
oplysning: IAS 41 54 f
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Akkumuleret beløb for
justeringer vedrørende sikring
af dagsværdien i balancen for
sikrede poster, der ikke længere
justeres for sikringsgevinster og
-tab, forpligtelser

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende Oplysning: IFRS 7 24B a v
sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der
er en finansiel forpligtelse, som måles til amortiseret kost
pris, og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og
-tab. [Reference: finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris, sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMem
ber

member

Akkumulerede
værdiforringelser [member]

Dette element står for akkumuleret værdiforringelse. Almindelig praksis: IAS 16 73
[Reference: tab ved værdiforringelse]
d, almindelig praksis: IAS 38
118 c, almindelig praksis: IAS
40 79 c, almindelig praksis:
IAS 41 54 f, oplysning: IFRS 3
B67 d, oplysning: IFRS 7 35H,
eksempel: IFRS 7 35N,
eksempel: IFRS 7 IG29 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehen
siveIncome

X instant,
credit

Akkumuleret øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af akkumulerede indtægter Almindelig praksis: IAS 1 55
og omkostninger (herunder omklassifikationsreguleringer),
der ikke er indregnet i resultatet, som dette kræves eller
tillades i andre IFRS-standarder. [Reference: IFRS-stan
darder [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehen
siveIncomeMember

member

Akkumuleret øvrig
totalindkomst [member]

Dette element står for akkumuleret øvrig totalindkomst. Almindelig praksis: IAS 1 108
[Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministratio
nExpenseRelatedToInsurance
Contracts

X duration,
debit

Omkostninger til anskaffelse
og administration af
forsikringskontrakter

Omkostningerne til anskaffelse og administration af Almindelig praksis: IAS 1 85
forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskon
trakter [member]]

18.12.2020
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af den over Oplysning: IFRS 3 B64 p i
tagende virksomheds egenkapitalinteresse i den overtagne
virksomhed umiddelbart før overtagelsestidspunktet ved
en virksomhedssammenslutning, der gennemføres i flere
faser.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferred

X instant,
credit

Erlagt vederlag, dagsværdi på
overtagelsestidspunktet

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det erlagte Oplysning: IFRS 3 B64 f
vederlag for en virksomhedssammenslutning. [Reference:
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferredAbs
tract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsFor
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

X duration,
debit

Overtagelsesrelaterede
omkostninger for transaktion,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede Oplysning: IFRS 3 B64 m
omkostninger for transaktioner, der indregnes separat
fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksom
hedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecogni X duration,
sedAsExpenseForTransactionRe debit
cognisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

Overtagelsesrelaterede
omkostninger, der er indregnet
som en omkostning for en
transaktion, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede Oplysning: IFRS 3 B64 m
omkostninger, der er indregnet som en omkostning for
transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutnin
ger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsBiologicalAssets

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
biologiske aktiver

Stigningen i biologiske aktiver hidrørende fra anskaffelser Oplysning: IAS 41 50 e
gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virk
somhedssammenslutninger [member]], biologiske aktiver

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknyt Almindelig praksis:
ning til forsikringskontrakter hidrørende fra anskaffelser IFRS 4 37 e — Udløbsdato
gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virk 1.1.2021
somhedssammenslutninger [member], udskudte anskaffel
sesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

Dagsværdien på
overtagelsestidspunktet af det
samlede erlagte vederlag
[abstract]

L 429/9
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Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
immaterielle aktiver og
goodwill

Stigningen i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende Almindelig praksis:
fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. IAS 38 118 e i
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Stigningen i immaterielle aktiver bortset fra goodwill Oplysning: IAS 38 118 e i
hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammen
slutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member], immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
investeringsejendomme

Stigningen i investeringsejendomme hidrørende fra Oplysning: IAS 40 76 b,
anskaffelser
gennem
virksomhedssammenslutninger. oplysning: IAS 40 79 d ii
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member]],
investeringsejendomme

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsLiabilitiesUnder
InsuranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikrings Almindelig praksis:
kontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra IFRS 4 37 e — Udløbsdato
anskaffelser
gennem
virksomhedssammenslutninger. 1.1.2021
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
andre hensatte forpligtelser

Stigningen i andre hensatte forpligtelser hidrørende fra Almindelig praksis: IAS 37 84
anskaffelser
gennem
virksomhedssammenslutninger.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
materielle anlægsaktiver

Stigningen i materielle anlægsaktiver hidrørende fra Oplysning: IAS 16 73 e iii
anskaffelser
gennem
virksomhedssammenslutninger.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Anskaffelser gennem
virksomhedssammenslutninger,
reassuranceaktiver

Stigningen i reassuranceaktiver hidrørende fra anskaffelser Almindelig praksis:
gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virk IFRS 4 37 e — Udløbsdato
somhedssammenslutninger [member], reassuranceaktiver] 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
debit

Faktiske krav hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for
IFRS 17

Den beløbsmæssige størrelse af de faktiske krav Oplysning: IFRS 17 130 —
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet Ikrafttrædelse 1.1.2021
for IFRS 17.

18.12.2020

X duration,
debit
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AcquisitionsThroughBusines
sCombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill
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ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscoun member
tRatesMember

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de diskonteringssatser, der Almindelig praksis:
diskonteringssatser [member]
anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: IAS 19 145
aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for Den forventede inflationsrate, der er anvendt som en Almindelig praksis:
forventede inflationsrater
væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutids IAS 19 144
værdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Refe
rence: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydel
sesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæs
sige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfInflationMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de forventede inflationsrater, der Almindelig praksis:
forventede inflationsrater
anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: IAS 19 145
[member]
aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for Den forventede sats for pensionsforøgelser, der er anvendt Almindelig praksis:
forventede satser for
som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre IAS 19 144
pensionsforøgelser
nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member],
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuar
mæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfPensionIncreases
Member

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de forventede satser for pensions Almindelig praksis:
forventede satser for
forøgelser, der anvendes som aktuarmæssige forudsætnin IAS 19 145
pensionsforøgelser [member]
ger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for Den forventede sats for lønstigninger, der er anvendt som Almindelig praksis:
forventede satser for
en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre IAS 19 144
lønstigninger
nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member],
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuar
mæssige forudsætninger [member]]
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ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfSalaryIncreasesMem
ber

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de forventede satser for lønstignin Almindelig praksis:
forventede satser for
ger, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. IAS 19 145
lønstigninger [member]
[Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuarmæssig forudsætning for Den forventede levetid efter pensionering, der er anvendt Almindelig praksis:
forventet levetid efter
som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre IAS 19 144
pensionering
nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse.
[Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutids
værdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirementMem
ber

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for den forventede levetid efter pensio Almindelig praksis:
forventet levetid efter
nering, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. IAS 19 145
pensionering [member]
[Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for De udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger, der er Almindelig praksis:
udviklingstendenser i
anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til IAS 19 144
sygesikringsomkostninger
at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsfor
pligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i
nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de udviklingstendenser i sygesik Almindelig praksis:
udviklingstendenser i
ringsomkostninger, der anvendes som aktuarmæssige IAS 19 145
forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger
sygesikringsomkostninger
[member]
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRates

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for Den dødsrate, der er anvendt som en væsentlig aktuar Almindelig praksis:
dødsrater
mæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en IAS 19 144
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelses
baseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige
forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRatesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for de dødsrater, der anvendes som Almindelig praksis:
aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige IAS 19 145
dødsrater [member]
forudsætninger [member]]

DA

ifrs-full
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Aktuarmæssig forudsætning for Den pensionsalder, der er anvendt som en væsentlig aktu Almindelig praksis:
pensionsalder
armæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en IAS 19 144
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelses
baseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige
forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAgeMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for Dette element står for den pensionsalder, der anvendes Almindelig praksis:
pensionsalder [member]
som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuar IAS 19 145
mæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarmæssige forudsætninger
[member]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IAS 19 145
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarmæssige forudsætninger
[member]

Dette element står for alle aktuarmæssige forudsætninger. Oplysning: IAS 19 145
Aktuarmæssige forudsætninger er virksomhedens objek
tive og indbyrdes forenelige bedste skøn over de demo
grafiske og økonomiske variabler, der bestemmer de ende
lige omkostninger tilknyttet pensionsydelser. Det repræ
senterer også standardværdien for aksen »Aktuarmæssige
forudsætninger«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
X duration,
FromChangesInDemographicAs debit
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

Aktuarmæssige gevinster (tab)
fra ændringer i de
demografiske forudsætninger,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse Oplysning: IAS 19 141 c ii
(aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra
ændringer i de demografiske forudsætninger, som resul
terer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsfor
pligtelse (aktiv). Demografiske forudsætninger omhandler
eksempelvis: a) dødelighed, b) niveauet af personaleud
skiftningshastighed, invaliditet og førtidspension, c)
andelen af deltagere i pensionsordningen med pårørende,
som vil være berettiget til ydelser, d) andelen af deltagere i
pensionsordningen, som vælger den enkelte betalings
mulighed i henhold til ordningens vilkår, og e) hyppig
heden af krav i henhold til sygesikringsordninger. [Refe
rence: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]
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Aktuarmæssige gevinster (tab)
fra ændringer i de økonomiske
forudsætninger, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse Oplysning: IAS 19 141 c iii
(aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra
ændringer i de økonomiske forudsætninger, som resul
terer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsfor
pligtelse (aktiv). Økonomiske forudsætninger omhandler
eksempelvis: a) diskonteringssatsen, b) ydelsesniveauer,
undtagen alle ydelser til ansatte, og fremtidige lønstignin
ger, c) i tilfælde af lægelige ydelser, fremtidige sygesik
ringsomkostninger, herunder omkostninger til behandling
af udbetalinger i forbindelse med krav og ydelser (dvs. de
omkostninger, der vil påløbe i forbindelse med behand
ling og løsning af krav, herunder advokatsalær og taksa
torhonorar), og d) skatter, der skal betales af den ordning
for bidrag i forbindelse med arbejdsydelsen før balance
dagen eller af ydelser som følge af denne arbejdsydelse.
[Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFro
mExperienceAdjustmentsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Aktuarmæssige gevinster (tab)
fra erfaringsbaserede
justeringer, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse Almindelig praksis:
(aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra IAS 19 141 c
erfaringsbaserede justeringer, som resulterer i efter
målinger af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse
(aktiv). Erfaringsbaserede reguleringer tager højde for virk
ningen af forskelle mellem tidligere aktuarmæssige
forudsætninger og de faktiske begivenheder. [Reference:
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromi
sedRetirementBenefits

X instant,
credit

Den aktuarmæssige
nutidsværdi af lovede
fratrædelsesydelser

Nutidsværdien af de forventede udbetalinger fra en fratræ Oplysning: IAS 26 35 d
delsesordning til nuværende eller tidligere ansatte, som er
knyttet til den allerede udførte arbejdsydelse.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognise
dInProfitOrLossAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration

Yderligere hensættelse
indregnet i resultatet,
hensættelseskonto for kredittab
på finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af den yderligere hensættelse Almindelig praksis: IFRS 7 16
til kredittab på finansielle aktiver, der er indregnet i resul — Udløbsdato 1.1.2021
tatet. [Reference: hensættelseskonto for kredittab på
finansielle aktiver]

18.12.2020

X duration,
debit
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ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInFinancialAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset
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AdditionalDisclosuresFor
AmountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClassO
fAssetsAcquiredAndLiabilitie
sAssumedAbstract

Yderligere oplysninger om
indregnede beløb på
overtagelsestidspunktet for
hver væsentlig kategori af
overtagne aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedTo
RegulatoryDeferralAccountsAbs
tract

Yderligere oplysninger om
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEn
tityExposureToRisk

text

Yderligere oplysninger om
virksomhedens
risikoeksponering

Yderligere oplysninger om virksomhedens risikoekspone Oplysning: IFRS 7 35
ring, når de kvantitative data, der er oplyst, ikke giver et
korrekt billede.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutIn
suranceContractsExplanatory

text block

Yderligere oplysninger om
forsikringskontrakter [text
block]

Yderligere oplysninger om forsikringskontrakter, der er Oplysning: IFRS 17 94 —
nødvendige for at opfylde målet med oplysningskravene Ikrafttrædelse 1.1.2021
i IFRS 17. [Reference: forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureAndFinancialEffectOfBusi
nessCombination

text

Yderligere oplysninger om
arten og den økonomiske
virkning af en
virksomhedssammenslutning

Yderligere oplysninger om arten og den økonomiske virk Oplysning: IFRS 3 63
ning af virksomhedssammenslutninger, der måtte være
nødvendige for at opfylde formålene i IFRS 3. [Reference:
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureOfAndChangesInRisksAsso
ciatedWithInterestsInStructure
dEntitiesExplanatory

text block

Yderligere oplysninger om
Supplerende oplysninger om karakteren af og ændringer i Oplysning: IFRS 12 B25
karakteren af og ændringer i de de risici, der er forbundet med virksomhedens kapitalan
dele i strukturerede virksomheder.
risici, der er forbundet med
virksomhedens kapitalandele i
strukturerede virksomheder
[text block]

ifrs-full

text block
AdditionalInformationAboutS
harebasedPaymentArrangements

Yderligere oplysninger om
aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [text
block]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Yderligere oplysninger
[abstract]

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombination

Yderligere oplysninger om aktiebaserede vederlæggelses Oplysning: IFRS 2 52
ordninger, der er nødvendige for at opfylde oplysnings
kravene i IFRS 2. [Reference: aktiebaserede vederlæggelses
ordninger [member]]

Den beløbsmæssige størrelse af yderligere eventualforplig Oplysning: IFRS 3 B67 c
telser, der indregnes ved virksomhedssammenslutninger.
[Reference: eventualforpligtelser, der indregnes i en virk
somhedssammenslutning, virksomhedssammenslutninger
[member], eventualforpligtelser [member]]
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AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombinationAbstract

Yderligere forpligtelser,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning
[abstract]

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Overkurs ved emission

Modtagne eller tilgodehavende beløb fra udstedelsen af Almindelig praksis: IAS 1 55
aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende
værdi og beløb modtaget fra andre transaktioner, der
involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Overkurs ved emission
[member]

Dette element står for modtagne beløb fra udstedelsen af Almindelig praksis: IAS 1 108
aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende
værdi, og beløb modtaget fra andre transaktioner, der
involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sions

X duration,
credit

Yderligere hensættelser, andre
hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af andre hensatte Oplysning: IAS 37 84 b
forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration,
debit

Yderligere indregning, goodwill Den beløbsmæssige størrelse af yderligere indregnet Oplysning: IFRS 3 B67 d ii
goodwill, bortset fra goodwill, som er medtaget i en
afståelsesgruppe, der på overtagelsestidspunktet opfylder
kriterierne for klassifikation som besiddelse med henblik
på salg i overensstemmelse med IFRS 5. [Reference:
goodwill, afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Tilgange hidrørende fra
anskaffelser,
investeringsejendomme

Den
beløbsmæssige
størrelse
af
tilgange
til Oplysning: IAS 40 76 a,
investeringsejendomme hidrørende fra anskaffelser. oplysning: IAS 40 79 d i
[Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Tilgange hidrørende fra køb,
biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske Oplysning: IAS 41 50 b
aktiver hidrørende fra anskaffelser. [Reference: biologiske
aktiver]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
X duration,
penditureRecognisedAsAssetBio debit
logicalAssets

Tilgange hidrørende fra
efterfølgende omkostninger,
der er indregnet som et aktiv,
biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske Almindelig praksis: IAS 41 50
aktiver hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er
indregnet som et aktiv. [Reference: biologiske aktiver]
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ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAssetIn
vestmentProperty

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investerings Oplysning: IAS 40 76 a,
ejendomme hidrørende fra efterfølgende omkostninger, oplysning: IAS 40 79 d i
der er indregnet som et aktiv. [Reference: investeringsejen
domme]

ifrs-full

AdditionsInvestmentProper
tyAbstract

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikrings
kontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra
tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutnin
ger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsik
ringskontrakter og reassurancekontrakter, virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu X duration,
sinessCombinationsBiologica
debit
lAssets

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske akti Almindelig praksis: IAS 41 50
ver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssam
menslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]], biologiske aktiver

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu
sinessCombinationsBiologica
lAssetsAbstract

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
biologiske aktiver [abstract]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu X duration,
sinessCombinationsIntangible
debit
AssetsOtherThanGoodwill

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til immaterielle Oplysning: IAS 38 118 e i
aktiver bortset fra goodwill, bortset fra aktiver erhvervet
ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu X duration,
sinessCombinationsInvestment debit
Property

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investerings Oplysning: IAS 40 76 a,
ejendomme, bortset fra ejendomme erhvervet ved virk oplysning: IAS 40 79 d i
somhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssam
menslutninger [member]], investeringsejendomme

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBu X duration,
sinessCombinationsProperty
debit
PlantAndEquipment

Tilgange, bortset fra gennem
virksomhedssammenslutninger,
materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til materielle Oplysning: IAS 16 73 e i
anlægsaktiver, bortset fra anlægsaktiver erhvervet ved virk
somhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssam
menslutninger [member], materielle anlægsaktiver]
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Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til reassurance Almindelig praksis: IFRS 4 37
aktiver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssam e — Udløbsdato 1.1.2021
menslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member], reassuranceaktiver]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Tilgange til andre anlægsaktiver
end finansielle instrumenter,
udskudte skatteaktiver,
ydelsesbaserede aktiver og
rettigheder i henhold til
forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til andre anlægs Oplysning: IFRS 8 24 b,
aktiver end finansielle instrumenter, udskudte skatteakti oplysning: IFRS 8 28 e
ver, ydelsesbaserede aktiver og rettigheder i henhold til
forsikringskontrakter. [Reference: udskudte skatteaktiver,
finansielle instrumenter, kategori [member], anlægsaktiver,
typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Tilgang af brugsretsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgangen af brugsretsakti Oplysning: IFRS 16 53 h
ver. [Reference: brugsretsaktiver]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEn text
tity

Virksomhedens hjemsted

Virksomhedens hjemstedsadresse.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi
nancialStatementsAreObtainable

text

Adresse, hvorfra
koncernregnskabet kan
rekvireres

Den adresse, hvorfra koncernregnskaber, der er i overens Oplysning: IAS 27 16 a
stemmelse med IFRS, for virksomhedens øverste moder
virksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed,
kan rekvireres. [Reference: konsoliderede [member],
IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageSha
res

shares

Justeret vejet gennemsnitligt
antal ordinære aktier i omløb

Det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier i omløb Oplysning: IAS 33 70 b
med tillæg af det vejede gennemsnitlige antal ordinære
aktier, som ville blive udstedt ved konverteringen af al
udvandet potentiel aktiekapital til ordinære aktier. [Refe
rence: ordinære aktier [member], vægtet gennemsnit
[member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationEx
pense

X duration,
debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet Almindelig praksis: IAS 7 20
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: resultatet, afskrivninger]

Oplysning: IAS 1 138 a

18.12.2020
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Beløb, som fjernes fra
egenkapitalen og medtages i
den regnskabsmæssige værdi af
et ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), hvis anskaffelse
eller indgåelse var en sikret
forventet transaktion, som er
højst sandsynlig, efter skat

De beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den Oplysning: IFRS 7 23 e —
oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af Udløbsdato 1.1.2021
et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller
indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst
sandsynlig, efter skat. [Reference: regnskabsmæssig brut
toværdi [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriod

X duration,
debit

Regulering for aktuel skat for
tidligere regnskabsår

Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet eksempel: IAS 12 80 b
i regnskabsåret vedrørende aktuel skat for tidligere regn
skabsår.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInBiologicalAssets

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
biologiske aktiver

Regulering for fald (stigning) i biologiske aktiver for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInDerivativeFinancialAssets

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
afledte finansielle aktiver

Regulering for fald (stigning) i afledte finansielle aktiver Almindelig praksis: IAS 7 20
for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra
(anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle
aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInFinancialAssetsHeldForTra
ding

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
finansielle aktiver, som
besiddes med handelshensigt

Regulering for fald (stigning) i finansielle aktiver, som Almindelig praksis: IAS 7 20
besiddes med handelshensigt, for at afstemme resultatet
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: finansielle aktiver, finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet, klassificeret som besiddelse med
handelshensigt, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInInventories

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
varebeholdninger

Regulering for fald (stigning) i varebeholdninger for at Almindelig praksis: IAS 7 20 a
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: varebeholdninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToBanks

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
udlån til banker

Regulering for fald (stigning) i udlån til banker for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til banker, resultatet]
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Regulering for fald (stigning) i
udlån til kunder

Regulering for fald (stigning) i udlån til kunder for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til kunder, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherAssets

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
andre aktiver

Regulering for fald (stigning) i andre aktiver for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: andre aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherCurrentAssets

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
andre omsætningsaktiver

Regulering for fald (stigning) i andre omsætningsaktiver Almindelig praksis: IAS 7 20
for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra
(anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre omsætnings
aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherOperatingReceivables

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
andre tilgodehavender
vedrørende driften

Regulering for fald (stigning) i andre tilgodehavender Almindelig praksis: IAS 7 20 a
vedrørende driften for at afstemme resultatet med netto
pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference:
resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
omvendte tilbagekøbsaftaler og
kontant sikkerhedsstillelse i
lånte værdipapirer

Regulering for fald (stigning) i omvendte tilbagekøbs Almindelig praksis: IAS 7 20
aftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer
for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra
(anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: omvendte tilbage
købsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipa
pirer, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAccountReceivable

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
tilgodehavender vedrørende
handel

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende Almindelig praksis: IAS 7 20 a
handel for at afstemme resultatet med nettopenge
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resulta
tet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Regulering for fald (stigning) i
tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
tilgodehavender

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender fra salg og Almindelig praksis: IAS 7 20
tjenesteydelser og andre tilgodehavender for at afstemme
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjenestey
delser og andre tilgodehavender, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X duration,
debit

Regulering for udskudt
skatteomkostning

Regulering for udskudt skatteomkostning for at afstemme Almindelig praksis: IAS 7 20
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: udskudt skatteomkostning (skatteind
tægt), resultatet]
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AdjustmentsForDeferredTaxOf
PriorPeriods

X duration,
debit

Regulering for udskudt skat for Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet Almindelig praksis: IAS 12 80
tidligere regnskabsår
i regnskabsåret vedrørende udskudt skat for tidligere regn
skabsår.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X duration,
debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet Almindelig praksis: IAS 7 20 b
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: afskrivninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
debit

Regulering for afskrivninger og
tab ved værdiforringelse
(tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i
resultatet

Regulering for afskrivninger og tab ved værdiforringelse Almindelig praksis: IAS 7 20
(tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) for at afstemme
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse, afskrivnin
ger, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i resultatet, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx
pense

X duration,
debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet Almindelig praksis: IAS 7 20
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration,
credit

Regulering for modtaget
udbytte

Regulering for modtaget udbytte for at afstemme resul Almindelig praksis: IAS 7 20
tatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivi
tet. [Reference: modtaget udbytte, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGains
Losses

X duration,
debit

Regulering for tab (gevinster)
til dagsværdi

Regulering for tab (gevinster) til dagsværdi for at Almindelig praksis: IAS 7 20 b
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Regulering for
finansieringsomkostninger

Regulering for finansieringsomkostninger for at afstemme Almindelig praksis: IAS 7 20 c
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: finansieringsomkostninger, resultatet]
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AdjustmentsForFinanceIncome

X duration,
credit

Regulering for
finansieringsindtægter

Regulering for finansieringsindtægter for at afstemme Almindelig praksis: IAS 7 20
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: finansieringsindtægter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X duration,
credit

Regulering for
finansieringsindtægter
(finansieringsomkostninger)

Regulering for nettofinansieringsindtægter eller netto Almindelig praksis: IAS 7 20
finansieringsomkostninger for at afstemme resultatet
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: finansieringsindtægter (finansieringsomkost
ninger), resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalOfInvestmentsInSubsidiari
esJointVenturesAndAssociates

X duration,
credit

Regulering for gevinst (tab) ved Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af investe Almindelig praksis: IAS 7 20
afhændelse af investeringer i
ringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede
dattervirksomheder, joint
virksomheder for at afstemme resultatet med nettopenge
ventures og associerede
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associe
virksomheder
rede virksomheder [member], joint ventures [member],
dattervirksomheder [member], investeringer i dattervirk
somheder, joint ventures og associerede virksomheder,
resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Regulering for gevinst (tab) ved Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af materielle Almindelig praksis: IAS 7 20
afhændelse af materielle
anlægsaktiver for at afstemme resultatet med nettopenge
anlægsaktiver
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resulta
tet, materielle anlægsaktiver, afhændelse af materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCostsTo
SellBiologicalAssets

X duration,
credit

Regulering for gevinster
hidrørende fra ændringer i
dagsværdien med fradrag af
salgsomkostninger, biologiske
aktiver

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i Almindelig praksis: IAS 7 20
biologiske aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkost
ninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme
fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske akti
ver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X duration,
credit

Regulering for gevinster (tab)
hidrørende fra ændringer i
dagsværdien af afledte
finansielle instrumenter

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i Almindelig praksis: IAS 7 20
dagsværdien af afledte finansielle instrumenter for at
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: til dagsværdi [member],
afledte finansielle instrumenter [member], resultatet]
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Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra en ændring i Almindelig praksis: IAS 7 20
dagsværdien af investeringsejendomme for at afstemme
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: investeringsejendomme, gevinster
(tab) hidrørende fra regulering af dagsværdi, investerings
ejendomme, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossGoodwill

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, goodwill

Regulering for tab ved værdiforringelse af goodwill Almindelig praksis: IAS 7 20
indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med
nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Refe
rence: goodwill, tab ved værdiforringelse, tab ved værdi
forringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af Almindelig praksis: IAS 7 20 b
tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet for at
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse (til
bageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resulta
tet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLos
sExplorationAndEvaluationAs
sets

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet,
efterforsknings- og
vurderingsaktiver

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på efterforsknings- Almindelig praksis: IAS 7 20
og vurderingsaktiver indregnet i resultatet for at afstemme
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: efterforsknings- og vurderingsaktiver
[member], tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet, tab ved værdiforringelse (tilbage
førsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLos
sInventories

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet,
varebeholdninger

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på varebehold Almindelig praksis: IAS 7 20
ninger indregnet i resultatet for at afstemme resultatet
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: varebeholdninger, tab ved værdiforringelse,
regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af
tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet]
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet, udlån

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af Almindelig praksis: IAS 7 20
tab ved værdiforringelse) på udlån indregnet i resultatet
for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra
(anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: regulering for tab
ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforrin
gelse) indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet, materielle
anlægsaktiver

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af Almindelig praksis: IAS 7 20
tab ved værdiforringelse) på materielle anlægsaktiver
indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med
nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Refe
rence: regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, materi
elle anlægsaktiver]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
TradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Regulering for tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet,
tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
tilgodehavender

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af Almindelig praksis: IAS 7 20
tab ved værdiforringelse) på tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre tilgodehavender indregnet i resul
tatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme
fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender, tab
ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforrin
gelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i
resultatet, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Regulering for indkomstskatter

Regulering for indkomstskatter for at afstemme resultatet Oplysning: IAS 7 35
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDeferredIncome

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
udskudt indtægt

Regulering for fald (stigning) i udskudt indtægt for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt indtægt, resultatet]

18.12.2020

X duration,
debit
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AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromBanks

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
indskud fra banker

Regulering for fald (stigning) i indskud fra banker for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra banker, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromCustomers

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
indskud fra kunder

Regulering for fald (stigning) i indskud fra kunder for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra kunder, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDerivativeFinancialLiabilities

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
afledte finansielle forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i afledte finansielle forplig Almindelig praksis: IAS 7 20
telser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme
fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle
forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInEmployeeBenefitLiabilities

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
forpligtelser vedrørende
personaleydelser

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser vedrørende Almindelig praksis: IAS 7 20
personaleydelser for at afstemme resultatet med nettopen
gestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resul
tatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInFinancialLiabilitiesHeldFor
Trading

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
finansielle forpligtelser, som
besiddes med handelshensigt

Regulering for stigning (fald) i finansielle forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 7 20
som besiddes med handelshensigt, for at afstemme resul
tatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivi
tet. [Reference: finansielle forpligtelser, finansielle forplig
telser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder defini
tionen af »som besiddes med handelshensigt«, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInInsuranceReinsuranceAndIn debit
vestmentContractLiabilities

Regulering for stigning (fald) i
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter,
reassurancekontrakter og
forsikringskontrakter

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser i henhold til Almindelig praksis: IAS 7 20
forsikringskontrakter, reassurancekontrakter og forsik
ringskontrakter for at afstemme resultatet med nettopen
gestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference:
forpligtelser i henhold til investeringskontrakter, forplig
telser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reas
surancekontrakter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherCurrentLiabilities

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
andre kortfristede forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i andre kortfristede forplig Almindelig praksis: IAS 7 20
telser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme
fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre kortfristede
forpligtelser, resultatet]
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AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherLiabilities

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
andre forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: andre forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherOperatingPayables

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
andre forpligtelser vedrørende
driften

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser Almindelig praksis: IAS 7 20 a
vedrørende driften for at afstemme resultatet med netto
pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference:
resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i udlånte
værdipapirer

Regulering for stigning (fald) i tilbagekøbsaftaler og Almindelig praksis: IAS 7 20
kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer for at
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAccountPayable

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
andre forpligtelser vedrørende
handel

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser Almindelig praksis: IAS 7 20 a
vedrørende handel for at afstemme resultatet med netto
pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference:
resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAndOtherPayables

X duration,
debit

Regulering for stigning (fald) i
leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i leverandørforpligtelser og Almindelig praksis: IAS 7 20
andre forpligtelser for at afstemme resultatet med netto
pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference:
leverandørforpligtelser og andre forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOther
ProvisionsArisingFromPassage
OfTime

X duration,
debit

Regulering for stigning i andre Regulering for fald (stigning) i andre hensatte forpligtelser Almindelig praksis: IAS 7 20
hensatte forpligtelser som følge som følge af tidsforløbet for at afstemme resultatet med
af tidsforløbet
nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Refe
rence: resultatet, andre hensatte forpligtelser [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration,
debit

Regulering for renteudgifter

DA

ifrs-full
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Regulering for renteudgifter for at afstemme resultatet Almindelig praksis: IAS 7 20
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: renteudgifter, resultatet]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Regulering for renteindtægter

Regulering for renteindtægter for at afstemme resultatet Almindelig praksis: IAS 7 20
med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet.
[Reference: renteindtægter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOn
DisposalOfNoncurrentAssets

X duration,
debit

Regulering for tab (gevinster)
ved afhændelse af
anlægsaktiver

Regulering for tab (gevinster) ved afhændelse af anlægs Almindelig praksis: IAS 7 14
aktiver for at afstemme resultatet med nettopenge
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: anlægs
aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Regulering for hensatte
forpligtelser

Regulering for hensatte forpligtelser for at afstemme resul Almindelig praksis: IAS 7 20 b
tatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivi
tet. [Reference: hensatte forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X duration,
debit

Regulering til afstemning af
resultatet

Regulering til afstemning af resultatet med nettopenge Oplysning: IAS 7 20
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resulta
tet]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
debit

Regulering for aktiebaseret
vederlæggelse

Regulering for aktiebaseret vederlæggelse for at afstemme Almindelig praksis: IAS 7 20 b
resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Regulering for ikkeudloddet
overskud fra associerede
virksomheder

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virk Almindelig praksis: IAS 7 20 b
somheder for at afstemme resultatet med nettopenge
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associe
rede virksomheder [member], resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Regulering for ikkeudloddet
overskud af investeringer
behandlet regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode

Regulering for ikkeudloddet overskud af investeringer Almindelig praksis: IAS 7 20
behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode for at afstemme resultatet med nettopenge
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: investe
ringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFore
ignExchangeLossesGains

X duration,
debit

Regulering for urealiserede
valutakurstab
(valutakursgevinster)

Regulering for urealiserede valutakurstab (valutakursgevin Almindelig praksis: IAS 7 20 b
ster) for at afstemme resultatet med nettopengestrømme
fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Regulering til afstemning af
resultatet [abstract]
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AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWor
kingCapital

X duration,
debit

Regulering, bortset fra
ændringer i driftskapital, til
afstemning af resultatet

Regulering, bortset fra ændringer i driftskapital, for at Almindelig praksis: IAS 7 20
afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt
i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentToCarryingA
mountsReportedUnderPrevious
GAAP

X instant,
debit

Samlet regulering af den
regnskabsmæssige værdi af
investeringer, der er rapporteret
i henhold til tidligere
regnskabsprincipper

Den samlede beløbsmæssige størrelse af reguleringen af Oplysning: IFRS 1 31 c
den regnskabsmæssige værdi af investeringer i dattervirk
somheder, joint ventures eller associerede virksomheder,
der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprin
cipper i virksomhedens første IFRS-årsregnskab. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], regnskabs
mæssig værdi [member], joint ventures [member],
tidligere regnskabsprincipper [member], dattervirksom
heder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint
ventures og associerede virksomheder, IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketCon
sensusPriceMeasurementInput
Member

member

Regulering til middelkurs med
konsensus, målingsinput
[member]

Dette element står for en regulering til middelkurs med eksempel: IFRS 13 B36 c
konsensus, der anvendes som et målingsinput.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPre
ferenceShareDividends

X duration,
debit

Regulering af resultatet for
præferenceaktieudbytter

Regulering af resultatet for præferenceaktieudbytter for at
beregne den del af resultatet, som kan henføres til moder
virksomhedens indehavere af ordinær egenkapital. [Refe
rence: præferenceaktier [member], resultatet]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Administrationsomkostninger

De omkostninger, som virksomheden klassificerer som eksempel: IAS 1 103,
oplysning: IAS 1 99,
administrationsomkostninger.
oplysning: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant,
credit

Modtagne forskud

Den beløbsmæssige størrelse af betalinger, der er Almindelig praksis: IAS 1 55
modtaget for varer eller tjenesteydelser, der skal leveres i
fremtiden.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Reklameudgifter

Omkostningerne til reklame.

DA
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eksempel: IAS 33 Eksempel 12
Beregning og præsentation af
indtjening og udvandet
indtjening pr. aktie, eksempel:
IAS 33 70 a
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Samlet regulering af den
regnskabsmæssige værdi, der er
rapporteret i henhold til
tidligere regnskabsprincipper
[member]

Dette element står for den samlede regulering af den regn Oplysning: IFRS 1 30 b
skabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til
tidligere regnskabsprincipper. [Reference: regnskabs
mæssig værdi [member], tidligere regnskabsprincipper
[member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDi
scontinuedOperationsMember

member

Samlede fortsættende og
ophørte aktiviteter [member]

Dette element står for de samlede fortsættende og ophørte Oplysning: IFRS 5
aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], fort Præsentation og oplysning
sættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

X instant

Samlet forskel mellem
dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet

Den samlede forskel mellem dagsværdien ved første Oplysning: IFRS 7 28 b
indregning og transaktionsprisen for finansielle instru
menter, der skal indregnes i resultatet. [Reference: finansi
elle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate
rialAssociatesMember

member

Alle individuelle, immaterielle
associerede virksomheder
[member]

Dette element står for alle associerede virksomheder, der Oplysning: IFRS 12 21 c ii,
hver for sig er uvæsentlige. [Reference: associerede virk oplysning: IFRS 4 39M b —
somheder [member]]
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri member
alBusinessCombinationsMember

Alle individuelle, immaterielle
virksomhedssammenslutninger
[member]

Dette element står for alle virksomhedssammenslutninger, Oplysning: IFRS 3 B65
der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri member
alJointVenturesMember

Alle individuelle, immaterielle
joint ventures [member]

Dette element står for alle joint ventures, der hver for sig Oplysning: IFRS 12 21 c i,
er uvæsentlige. [Reference: joint ventures [member]]
oplysning: IFRS 4 39M b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J b —
Udløbsdato 1.1.2021
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AggregatedMeasurementMem
ber

member

Aggregeret måling [member]

Dette element står for alle typer målinger. Det repræsen Oplysning: IAS 40 32A,
terer også standardværdien for aksen »Måling«, hvis der oplysning: IAS 41 50,
ikke anvendes et andet element.
oplysning: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Aggregerede tidsintervaller
[member]

Dette element står for aggregerede tidsintervaller. Det Oplysning: IAS 1 61,
repræsenterer også standardværdien for aksen »Løbetid«, oplysning: IFRS 15 120 b i,
hvis der ikke anvendes et andet element.
oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 120 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 B35,
oplysning: IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndivi
dualAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

member

Samlede
pengestrømsfrembringende
enheder, hvor værdien af
goodwill eller immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
ikke er væsentlig [member]

Elementet står for de samlede pengestrømsfrembringende Oplysning: IAS 36 135
enheder, hvor værdien af goodwill eller immaterielle
aktiver med uendelig brugstid ikke er væsentlig. [Refe
rence: pengestrømsfrembringende enheder [member],
goodwill, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Beløbsmæssig størrelse af
dagsværdier [member]

Dette element står for det samlede beløb af dagsværdier. Oplysning: IFRS 1 30 a
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Dags
værdi som fastsat kostpris«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupA
xis

axis

Landbrugsprodukter efter
gruppe [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IAS 41 46 b ii
eller begreberne i tabellen.

DA

ifrs-full
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18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Landbrugsprodukter efter
gruppe [member]

Dette element står for alle landbrugsprodukter opdelt efter Almindelig praksis:
gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen IAS 41 46 b ii
»Landbrugsprodukter efter gruppe«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: landbrugsprodukter]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Fly

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der eksempel: IAS 16 37 e
repræsenterer fly, som anvendes i virksomhedens drift.

ifrs-full

AircraftMember

member

Fly [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 e
aktiver, der repræsenterer fly, som anvendes i virksomhe
dens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Ret til at lande i en lufthavn
[member]

Dette element står for retten til at lande i en lufthavn. Almindelig praksis:
IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchy
Member

member

Alle niveauer i
dagsværdihierarkiet [member]

Dette element står alle niveauer i dagsværdihierarkiet. Det Oplysning: IAS 19 142,
repræsenterer også standardværdien for aksen »Niveauer i oplysning: IFRS 13 93 b
dagsværdihierarkiet«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle øvrige segmenter
[member]

Dette element står for forretningsaktiviteter og driftsseg Oplysning: IFRS 15 115,
menter, der ikke er præsentationspligtige.
oplysning: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Hensættelseskonto for
kredittab på finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en hensættelseskonto til Oplysning:
registrering af værdiforringelse af finansielle aktiver som IFRS 7 16 — Udløbsdato
følge af kredittab. [Reference: finansielle aktiver]
1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem
ber

member

Hensættelse til kredittab
[member]

Dette element står for en hensættelseskonto til registrering Almindelig praksis:
af værdiforringelse af finansielle aktiver som følge af IAS 12 81 g
kredittab.

L 429/31

member

Den Europæiske Unions Tidende

AgriculturalProduceGroupMem
ber

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Krav vedrørende alle
forsikringsår [member]

Dette element står for krav vedrørende alle forsikringsår. Oplysning:
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Krav IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
vedrørende forsikringsår«, hvis der ikke anvendes et andet 1.1.2021
element.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Afskrivning, aktiver hidrørende
fra indregning af omkostninger
forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med
kunder

Afskrivningen på aktiver hidrørende fra indregning af Oplysning: IFRS 15 128 b
omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra
indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med kunder, afskrivning]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Afskrivning, udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Afskrivningen på udskudte anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte
anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskon
trakter, afskrivninger, typer af forsikringskontrakter [mem
ber]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Afskrivning

Afskrivningsbeløbet. Afskrivning (amortisering) er den Almindelig praksis:
systematiske allokering af immaterielle aktivers afskriv IAS 1 112 c
ningsberettigede beløb over deres brugstid.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOt X duration
herThanGoodwill

Afskrivning, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Afskrivningen på immaterielle aktiver bortset fra goodwill. Oplysning: IAS 38 118 e vi
[Reference: afskrivninger, immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

ifrs-full

AmortisationMethodIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Afskrivningsmetode,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Den anvendte afskrivningsmetode for immaterielle aktiver Oplysning: IAS 38 118 b
bortset fra goodwill med begrænset brugstid. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill, afskrivninger]

text

eksempel: IFRS 4 IG39 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

member

Den Europæiske Unions Tidende

AllYearsOfInsuranceClaimMem
ber

DA

ifrs-full

L 429/32

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

AmortisationOfGainsAndLosse
sArisingOnBuyingReinsurance

X duration,
debit

Afskrivning på gevinster og
tab, som hidrører fra køb af
reassurance

Afskrivningen på udskudte tab (gevinster) ved køb af Oplysning: IFRS 4 37 b ii —
reassurance. [Reference: afskrivninger, gevinster (tab) ved Udløbsdato 1.1.2021
køb af reassurance, som er indregnet i resultatet]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Afskrivningssats, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Den anvendte afskrivningssats for immaterielle aktiver Oplysning: IAS 38 118 a
bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAs
X instant
setsRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMaxi
mumExposureToCreditRisk

Beløb, hvormed finansielle
aktiver, der er klassificeret som
målt til dagsværdi gennem
resultatet og knyttet til afledte
kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter,
reducerer den maksimale
kreditrisiko.

Beløbet, hvormed finansielle aktiver, der er klassificeret Oplysning: IFRS 7 9 b
som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til
afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter,
reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og
tilgodehavender, kreditrisiko [member], afledte finansielle
instrumenter [member], maksimal kreditrisiko, finansielle
aktiver]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRecei
vablesRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstrumentsMitigate
MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Beløb, hvormed afledte
kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter, der er
knyttet til lån eller
tilgodehavender, reducerer den
maksimale kreditrisiko.

Beløbet, hvormed afledte kreditinstrumenter eller lignende Oplysning: IFRS 7 9 b —
instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender, Udløbsdato 1.1.2021
reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og
tilgodehavender, kreditrisiko [member], maksimal kreditri
siko, afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNoLon
gerFullyReversible

X instant,
debit

Beløb, hvormed kreditsaldoen
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser er blevet reduceret,
fordi den ikke længere kan
tilbageføres fuldt ud

Det beløb, hvormed kreditsaldoen for regulatoriske aktiver Oplysning: IFRS 14 36
og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere
kan tilbageføres fuldt ud. [Reference: kreditsaldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNoLon
gerFullyRecoverable

X instant,
credit

Beløb, hvormed debetsaldoen
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser er blevet reduceret,
fordi den ikke længere kan
genindvindes fuldt ud

Det beløb, hvormed debetsaldoen for regulatoriske aktiver Oplysning: IFRS 14 36
og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere
kan genindvindes fuldt ud. [Reference: debetsaldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser]

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beløb, hvormed værdier, der er
tildelt primære forudsætninger,
skal ændres, for at enhedens
genindvindingsværdi kommer
til at svare til den
regnskabsmæssige værdi

Det beløb, hvormed værdier, der er tildelt primære Oplysning: IAS 36 134 f iii,
forudsætninger, skal ændres, for at en enheds genindvin oplysning: IAS 36 135 e iii
dingsværdi kommer til at svare til dens regnskabsmæssige
værdi.
[Reference:
regnskabsmæssig
bruttoværdi
[member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro X duration,
visionOfKeyManagementPerson debit
nelServicesProvidedBySeparate
ManagementEntity

Virksomhedens udgifter til
tjenesteydelser, som leveres af
nøglepersoner i ledelsen fra en
separat
administrationsvirksomhed

Virksomhedens udgifter til de tjenesteydelser, som leveres Oplysning: IAS 24 18A
af nøglepersoner i ledelsen fra en separat administrations
virksomhed. [Reference: nøglepersoner i virksomhedens
eller modervirksomhedens ledelse [member], separate
administrationsvirksomheder [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

Den beløbsmæssige størrelse af Det beløb, der er omklassificeret, når virksomheden Oplysning: IAS 1 41 b
omklassifikationer eller
ændrer klassifikationen eller præsentationen i årsregnska
ændringer i præsentationsform bet.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComp X duration
rehensiveIncomeRealisedAtDere
cognition

Beløb, der præsenteres i øvrig
totalindkomst, og som
realiseres i forbindelse med
ophør af indregning af
forpligtelse

Det beløb, der præsenteres i øvrig totalindkomst, og som Oplysning: IFRS 7 10 d
blev realiseret i forbindelse med ophør af indregning af
finansielle forpligtelser, der er klassificeret til dagsværdi
gennem resultatet. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proach

X duration,
debit

Beløb, der omklassificeres
mellem resultatopgørelsen og
opgørelsen af øvrig
totalindkomst ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgø
relsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anven
delse af »overlay«-tilgangen, præsenteret som en separat
post i resultatopgørelsen.

Oplysning: IFRS 4 35D
a — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

X duration,
debit

Beløb, der omklassificeres
mellem resultatopgørelsen og
opgørelsen af øvrig
totalindkomst ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen, nyligt
klassificerede finansielle aktiver

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgø
relsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst i regnskabs
året i relation til finansielle aktiver, der er klassificeret for
nyligt ved anvendelse af »overlay«-tilgangen.

Oplysning: IFRS 4 39L f
i — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

X duration

18.12.2020

AmountByWhichValueAssig
X.XX instant
nedToKeyAssumptionMust
ChangeInOrderForUnitsRecover
ableAmountToBeEqualToCarry
ingAmount

ifrs-full

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

Det beløb, hvormed en pengestrømsfrembringende Oplysning: IAS 36 134 f i,
enheds (gruppe af enheders) genindvindingsværdi over oplysning: IAS 36 135 e i
stiger den regnskabsmæssige værdi. [Reference: regnskabs
mæssig værdi [member], pengestrømsfrembringende
enheder [member]]

AmountByWhichUnitsRecover
ableAmountExceedsItsCarryin
gAmount

DA

Beløb, hvormed enhedens
genindvindingsværdi overstiger
den regnskabsmæssige værdi

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette
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Beløb, der omklassificeres til
øvrig totalindkomst fra
resultatopgørelsen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen, før skat

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af øvrig totalind
komst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved
anvendelse af »overlay«-tilgangen, før skat. [Reference:
øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 4 35D
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
credit

Beløb, der omklassificeres til
opgørelsen af øvrig
totalindkomst fra
resultatopgørelsen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen, efter skat

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af øvrig totalind
komst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved
anvendelse af »overlay«-tilgangen, efter skat. [Reference:
øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 4 35D
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelatingTo
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsHeldForSale

X instant,
credit

Beløb, der indregnes i øvrig
totalindkomst og akkumuleres
i egenkapital tilknyttet
anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der besiddes
med henblik på salg

Det beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akku Oplysning: IFRS 5 38,
muleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståel eksempel: IFRS 5 Eksempel 12
sesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference:
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg, andre reserver,
øvrig totalindkomst, afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelatingTo
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsHeldForSaleMember

member

Beløb, der indregnes i øvrig
totalindkomst og akkumuleres
i egenkapital tilknyttet
anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der besiddes
med henblik på salg [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, som hidrører Oplysning: IFRS 5 38,
fra beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akku eksempel: IFRS 5 Eksempel 12
muleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståel
sesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference:
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve X duration,
OfCashFlowHedgesAndInclude debit
dInInitialCostOrOtherCarryin
gAmountOfNonfinancialAsset
LiabilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAccoun
tingIsApplied

Beløb, som fjernes fra reserven
vedrørende sikring af
pengestrømme og medtages i
oprindelig kostpris eller anden
regnskabsmæssig værdi af et
ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), eller en fast aftale,
hvor regnskabsmæssig sikring
af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af Oplysning: IFRS 9 6.5.11 d i,
pengestrømme og medtages i den oprindelige kostpris oplysning: IFRS 7 24E a
eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt
aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabs
mæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference:
reserve for sikring af pengestrømme]
L 429/35

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayAp
proachBeforeTax

DA

ifrs-full
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Dokumentationsetikette
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Beløb, som fjernes fra reserven
vedrørende ændring i værdien
af valutaspænd og medtages i
oprindelig kostpris eller anden
regnskabsmæssig værdi af et
ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), eller en fast aftale,
hvor regnskabsmæssig sikring
af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i Oplysning: IFRS 9 6.5.16
værdien af valutaspænd og medtages i den oprindelige
kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikke
finansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regn
skabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Refe
rence: reserve for ændring i værdien af valutaspænd]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAn
dIncludedInInitialCostOrOther
CarryingAmountOfNonfinancia
lAssetLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValueHedge
AccountingIsApplied

X duration,
debit

Beløb, som fjernes fra reserven
for ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter og medtages
i oprindelig kostpris eller
anden regnskabsmæssig værdi
af et ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), eller en fast aftale,
hvor regnskabsmæssig sikring
af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i Oplysning: IFRS 9 6.5.16
værdien af terminsdelene af terminskontrakter og
medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabs
mæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller
en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi
finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i
værdien af terminsdelene af terminskontrakter]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAccoun
tingIsApplied

X duration,
debit

Beløb, som fjernes fra reserven
vedrørende ændring i værdien
af den tidsmæssige værdi af
optioner og medtages i
oprindelig kostpris eller anden
regnskabsmæssig værdi af et
ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), eller en fast aftale,
hvor regnskabsmæssig sikring
af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i Oplysning: IFRS 9 6.5.15 b i
værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages
i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig
værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast
aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder
anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af
den tidsmæssige værdi af optioner]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLos
sApplyingIFRS9FinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sApplied

X duration,
debit

Beløb indberettet i
resultatopgørelsen på grundlag
af IFRS 9, finansielle aktiver,
som er omfattet af »overlay«tilgangen

Det beløb, der er indberettet i resultatopgørelsen på Oplysning: IFRS 4 39L d
grundlag af IFRS 9, for finansielle aktiver, som er omfattet i — Ikrafttrædelse fra
af »overlay«-tilgangen.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAndIncludedI
nInitialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAccoun
tingIsApplied

DA
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axis

Beløb hidrørende fra
forsikringskontrakter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis: IFRS 4
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Oplysning — Udløbsdato
1.1.2021:
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcq
uisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Afholdte omkostninger,
udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknyt
ning til forsikringskontrakter hidrørende fra den beløbs
mæssige størrelse af disse afholdte omkostninger. [Refe
rence: udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til
forsikringskontrakter]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Beløb, der skal betales på
anfordring, hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for
IFRS 17

De beløb, der skal betales på anfordring, hidrørende fra Oplysning: IFRS 17 132
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Forpligtelser, transaktioner
mellem nærtstående parter

Forpligtelser som følge af transaktioner mellem nærtstå Oplysning: IAS 24 20,
ende parter. [Reference: nærtstående parter [member]]
oplysning: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Andre beløb, der skal betales til De beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til Oplysning: IFRS 7 42E d
erhververen med hensyn til de overdragne aktiver, bortset fra de udiskonterede penge
overdragne aktiver
strømme fra virksomheden, som der vil eller kan være
behov for med henblik på at tilbagekøbe finansielle akti
ver, hvor indregning er ophørt (f.eks. strikeprisen i en
optionsaftale). [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPar
tyTransactions

X instant,
debit

Tilgodehavender, transaktioner
mellem nærtstående parter

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClassO
fAssetsAcquiredAndLiabilitie
sAssumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusines
sCombination

eksempel: IFRS 4 IG39
b — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37
e — Udløbsdato 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Tilgodehavender som følge af transaktioner mellem nært Oplysning: IAS 24 20,
stående parter. [Reference: nærtstående parter [member]] oplysning: IAS 24 18 b

Indregnede beløb på
overtagelsestidspunktet for
hver væsentlig kategori af
overtagne aktiver og
forpligtelser [abstract]
X duration

De indregnede beløb for transaktion, der indregnes Oplysning: IFRS 3 B64 l iii
separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member]]

L 429/37

Indregnede beløb for
transaktion, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for Oplysning: IFRS 9 5.6.5
dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation
fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalind
komst, før skat. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

X duration,
AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairValue debit
OfFinancialAssetsOnReclassifica
tionOutOfFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeMea
surementCategoryNetOfTax

Beløb, der fjernes fra
egenkapitalen og justeres for
dagsværdien af finansielle
aktiver ved en omklassifikation
fra kategorien måling til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, efter skat

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for Oplysning: IFRS 9 5.6.5
dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation
fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalind
komst, efter skat. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

X duration,
AmountsRemovedFromEqui
tyAndIncludedInCarryingA
debit
mountOfNonfinancialAssetLia
bilityWhoseAcquisitionOrIncur
renceWasHedgedHighlyProba
bleForecastTransactionBeforeTax

Beløb, der fjernes fra
egenkapitalen og medtages i
den regnskabsmæssige værdi af
et ikkefinansielt aktiv
(forpligtelse), hvis anskaffelse
eller indgåelse var en sikret
forventet transaktion, som er
højst sandsynlig, før skat

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den Oplysning: IFRS 7 23
oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af e — Udløbsdato 1.1.2021
et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller
indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst
sandsynlig, før skat. [Reference: regnskabsmæssig brutto
værdi [member]]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAga
instFinancialAssets

X instant,
credit

Beløb, der falder ind under en De beløb, der falder ind under en retskraftig »master Oplysning: IFRS 7 13C d
retskraftig »master netting« eller netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes
tilsvarende aftale, og som ikke i finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]
modregnes i finansielle aktiver

18.12.2020

Beløb, der fjernes fra
egenkapitalen og justeres for
dagsværdien af finansielle
aktiver ved en omklassifikation
fra kategorien måling til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, før skat

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairValue debit
OfFinancialAssetsOnReclassifica
tionOutOfFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeMea
surementCategoryBeforeTax

DA

ifrs-full

L 429/38

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAga
instFinancialAssetsAbstract

Beløb, der falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle aktiver
[abstract]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAga
instFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAga
instFinancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen
ReclassifiedFromProfitOrLos
sToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproachIf
FinancialAssetsHadNotBeenDe
designated

X duration,
debit

Beløb, der ville være blevet
omklassificeret mellem
resultatopgørelsen og
opgørelsen af øvrig
totalindkomst ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen, hvis
klassifikationen af finansielle
aktiver ikke var ophørt

Det beløb, der ville være blevet omklassificeret mellem
resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst
ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, hvis klassifikationen
af finansielle aktiver ikke var ophørt.

Oplysning: IFRS 4 39L f
ii — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen
ReportedInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFinancia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

X duration,
debit

Beløb, der ville være blevet
Det beløb, der ville være blevet indberettet i resultatop
indberettet i resultatopgørelsen, gørelsen for finansielle aktiver, som er omfattet af »over
hvis IAS 39 var blevet anvendt, lay«-tilgangen, hvis IAS 39 var blevet anvendt.
finansielle aktiver, som er
omfattet af »overlay«-tilgangen

Oplysning: IFRS 4 39L d
ii — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

X instant,
debit

Beløb, der falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle
forpligtelser

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

De beløb, der falder ind under en retskraftig »master Oplysning: IFRS 7 13C d
netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes
i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtel
ser]
Den Europæiske Unions Tidende

Beløb, der falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle
forpligtelser [abstract]

L 429/39

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

AnalysisOfAgeOfFinancialAs
setsThatArePastDueButNotIm
paired

text block

Analyse af alder på finansielle
aktiver, som er forfaldne, men
ikke værdiforringede [text
block]

Analyse af alderen på finansielle aktiver, som er forfaldne, Oplysning: IFRS 7 37
men ikke værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver] a — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsin
gExternalCreditGradingSyste
mExplanatory

text block

Analyse af krediteksponeringer
ved anvendelse af et eksternt
kreditvurderingssystem [text
block]

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved
anvendelse af et eksternt kreditvurderingssystem. [Refe
rence: krediteksponering, eksterne kreditvurderinger
[member]]

eksempel: IFRS 7 IG23
a — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36
c — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singInternalCreditGradingSyste
mExplanatory

text block

Analyse af krediteksponeringer
ved anvendelse af et internt
kreditvurderingssystem [text
block]

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved
anvendelse af et internt kreditvurderingssystem. [Refe
rence:
krediteksponering,
interne
kreditniveauer
[member]]

eksempel: IFRS 7 IG23
a — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36
c — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsTha
tAreIndividuallyDeterminedTo
BeImpaired

text block

Analyse af finansielle aktiver,
som hver for sig er opgjort
som værdiforringede [text
block]

Analyse af finansielle aktiver, som hver for sig er opgjort Oplysning: IFRS 7 37
som værdiforringede, herunder hvilke faktorer virksom b — Udløbsdato 1.1.2021
heden tog i betragtning ved denne vurdering. [Reference:
finansielle aktiver]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpense
Abstract

Analyse af indtægter og
omkostninger [abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscon member
tinueOperationMember

Bekendtgørelse af planer om
en aktivitets ophør [member]

Dette element står for bekendtgørelsen af planer om en eksempel: IAS 10 22 b
aktivitets ophør.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingIm
plementationOfMajorRestructu
ringMember

member

Bekendtgørelse eller
påbegyndelse af en større
omstrukturering [member]

Dette element står for bekendtgørelse eller påbegyndelse eksempel: IAS 10 22 e
af en større omstrukturering.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Gældende skattesats

Den gældende skattesats.

Oplysning: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Areal anvendt til landbrug

Det areal, som virksomheden anvender til landbrug.

Almindelig praksis:
IAS 41 46 b i

DA

ifrs-full
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Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Gældsinstrumenter, som
besiddes med sikkerhed i
aktiver

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finansiering ydet med
Dette element står for finansiering ydet med sikkerhed i eksempel: IFRS 12 B23 b
sikkerhed i specificerede aktiver specificerede aktiver.
[member]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Værdipapirer med sikkerhed i
aktiver, bidrag til dagsværdien
af ordningens aktiver

Det beløb, hvormed værdipapirer med sikkerhed i under eksempel: IAS 19 142 g
liggende aktiver bidrager til dagsværdien af aktiver i ydel
sesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens
aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedRe
imbursementContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

X instant,
debit

Aktiver, der indregnes for
forventet godtgørelse,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet Oplysning: IFRS 3 B67 c,
for den forventede godtgørelse af eventualforpligtelser, der oplysning: IFRS 3 B64 j
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
eventualforpligtelser [member], forventet godtgørelse,
eventualforpligtelser i en virksomhedssammenslutning,
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedRe
imbursementOtherProvisions

X instant,
debit

Aktiver, der indregnes for
forventet godtgørelse, andre
hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet Oplysning: IAS 37 85 c
for den forventede godtgørelse af andre hensatte forplig
telser. [Reference: forventet godtgørelse, andre hensatte
forpligtelser, andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en aktuel økonomisk
ressource, der kontrolleres af virksomheden som følge af
tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er en
rettighed, der kan frembringe økonomiske fordele.

ifrs-full

AssetsAbstract

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som Almindelig praksis:
besiddes med sikkerhed i underliggende aktiver. [Refe IAS 1 112 c
rence: gældsinstrumenter, som besiddes]

Den Europæiske Unions Tidende

AssetbackedDebtInstruments
Held

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning: IAS 1 55,
oplysning: IFRS 13 93 a,
oplysning: IFRS 13 93 b,
oplysning: IFRS 13 93 e,
oplysning: IFRS 8 28 c,
oplysning: IFRS 8 23

Aktiver [abstract]
Aktiver og forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 125
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

L 429/41

axis

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleAxis

axis

Aktiver og forpligtelser, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg [axis]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Aktiver og forpligtelser, der er Dette element står for aktiver og forpligtelser, der er klas Oplysning: IFRS 5 38
klassificeret som besiddelse
sificeret som besiddelse med henblik på salg. [Reference:
med henblik på salg [member] anlægsaktiver, som besiddelse med henblik på salg [mem
ber], forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrupper, der
er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, afstå
elsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktiver og forpligtelser
[member]

Dette element står for aktiver og forpligtelser. Det repræ Oplysning: IAS 1 125
senterer også standardværdien for aksen »Aktiver og
forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element.
[Reference: aktiver, forpligtelser]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Aktiver og forpligtelser, der
ikke er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg
[member]

Dette element står for aktiver og forpligtelser, der ikke er Oplysning: IFRS 5 38
klassificeret som besiddelse med henblik på salg. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Aktiver
og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg«, hvis der ikke anvendes et andet element.
[Reference: anlægsaktiver, som besiddelse med henblik på
salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelses
grupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik
på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besid
delse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc X instant,
debit
countDebitBalances

Aktiver og debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver og debetsaldi for Oplysning: IFRS 14 21
regulatoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: aktiver,
debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

AssetsArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

Aktiver hidrørende fra
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der hidrører fra Oplysning: IFRS 6 24 b
eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler,
olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer,
efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til
at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af
den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed
af udvinding af mineralressourcen.

L 429/42

Præfiks

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 5 38
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.
DA

Den Europæiske Unions Tidende

X instant,
debit

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

AssetsArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
debit

Aktiver hidrørende fra
forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede aktiver, der Oplysning: IFRS 4 37
hidrører fra forsikringskontrakter. [Reference: typer af b — Udløbsdato 1.1.2021
forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAtFair
Value

X instant,
debit

Modtaget pant, der kan sælges
eller genpantsættes uanset
misligholdelse fra pantets
indehaver, til dagsværdi

Dagsværdien af modtaget pant, der kan sælges eller Oplysning: IFRS 7 15 a
genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver.
[Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesA
risingFromFinancingActivities
Member

member

Aktiver, der besiddes med
henblik på afdækning af
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter
[member]

Dette element står for aktiver, der besiddes med henblik
på afdækning af passiver hidrørende fra finansieringsakti
viteter. [Reference: aktiver, passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Aktiver med fradrag af
kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver med fradrag af den Almindelig praksis: IAS 1 55
beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Aktiver (forpligtelser) i
ydelsesbaserede
pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i en fratrædelses Oplysning: IAS 26 35 a
ordning fratrukket forpligtelser bortset fra den aktuarmæs
sige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Aktiver, der er erhvervet ved at
gøre udlæg i modtaget
sikkerhed eller indfri andre
udvidelser af kreditværdigheden

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksom Oplysning: IFRS 7 38 a
heden er kommet i besiddelse af ved at gøre udlæg i
modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af kredit
værdigheden (f.eks. garantier). [Reference: garantier [mem
ber]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Aktiver i ydelsesbaserede
pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i fratrædelsesord Oplysning: IAS 26 35 a i
ninger. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Aktiver med fradrag af
kortfristede forpligtelser
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

eksempel: IAS 7 C Afstemning
af passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter,
eksempel: IAS 7 44C

L 429/43

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af andre aktiver end likvider Oplysning: IAS 7 40 d
i dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er
opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference:
dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Aktiver hidrørende fra
indregning af omkostninger
forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med
kunder

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver hidrørende fra Oplysning: IFRS 15 128 a
indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder. De omkostnin
ger, der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en
kunde, er meromkostningerne forbundet med opnåelse af
kontrakten, som virksomheden ikke ville have afholdt,
hvis den ikke havde opnået kontrakten. De omkostninger,
der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en
kunde, er de omkostninger, der kan henføres direkte til
en kontrakt eller en forventet kontrakt, som virksom
heden specifikt kan identificere.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationTo
StructuredEntities

X instant,
debit

Aktiver indregnet i
virksomhedens årsregnskab,
som vedrører strukturerede
virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet i Oplysning: IFRS 12 29 a
virksomhedens årsregnskab, og som vedrører virksomhe
dens kapitalandele i strukturerede virksomheder. [Refe
rence: aktiver, ukonsoliderede, strukturerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsColla
teralAtFairValue

X instant,
debit

Pant, der kan sælges eller
genpantsættes uanset
misligholdelse fra pantets
indehaver, til dagsværdi

Dagsværdien af pant, der kan sælges eller genpantsættes Oplysning: IFRS 7 15 b
uanset misligholdelse fra pantets indehaver, som virksom
heden har solgt eller genpantsat. [Reference: til dagsværdi
[member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRe X instant,
cognise
debit

Aktiver, som virksomheden
fortsat indregner

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle Oplysning: IFRS 7 42D e
aktiver, som virksomheden fortsat indregner fuldt ud.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRe X instant,
cogniseToExtentOfContinuin
debit
gInvolvement

Aktiver, som virksomheden
fortsætter med at indregne, i
det omfang den fortsat har et
engagement

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle Oplysning: IFRS 7 42D f
aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne
fuldt ud, i det omfang den fortsat har et engagement.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRe
strictionsApply

Aktiver, hvorpå væsentlige
begrænsninger finder
anvendelse

Den beløbsmæssige størrelse af koncernens aktiver i Oplysning: IFRS 12 13 c
koncernregnskabet, hvorpå væsentlige begrænsninger
(f.eks. vedtægtsbestemte, kontraktlige og lovbestemte
begrænsninger) finder anvendelse på virksomhedens
mulighed for at få adgang til eller anvende aktiverne.

X instant,
debit

18.12.2020

Andre aktiver end likvider i
dattervirksomheder eller
virksomheder, som er erhvervet
eller afhændet

Den Europæiske Unions Tidende

AssetsOtherThanCashOrCashEq X duration,
uivalentsInSubsidiaryOrBusines debit
sesAcquiredOrDisposed2013

DA

ifrs-full

L 429/44

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Aktiver overført til
Den beløbsmæssige størrelse på overførselstidspunktet af Oplysning: IFRS 12 27 c
strukturerede virksomheder, på alle aktiver, der er overført til strukturerede virksomheder.
overførselstidspunktet
[Reference: ukonsoliderede, strukturerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
debit

Aktiver i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til eksempel: IAS 1 55 —
udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter. Udløbsdato 1.1.2021,
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]
eksempel: IFRS 4 IG20
b — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant,
debit

Aktiver i henhold til cederet
reassurancekontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til reas eksempel: IAS 1 55 —
surancekontrakter, hvor virksomheden er forsikringstager. Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG20
c — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

X instant,
debit

Aktiver med betydelig risiko
for væsentlige reguleringer
inden for næste regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der forudsættes at Oplysning: IAS 1 125 b
indebære en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig
regulering af den beløbsmæssige størrelse af disse aktiver
inden for det næste regnskabsår.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Tilknyttede forpligtelser, som
Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet Oplysning: IFRS 7 42D e
virksomheden fortsat indregner til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden
fortsat indregner fuldt ud. [Reference: finansielle aktiver]

L 429/45

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

AssetsTransferredToStructure
dEntitiesAtTimeOfTransfer

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Tilknyttede forpligtelser, som
virksomheden fortsætter med
at indregne, i det omfang den
fortsat har et engagement

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet Oplysning: IFRS 7 42D f
til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fort
sætter med at indregne fuldt ud, i det omfang den fortsat
har et engagement. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssociatesMember

member

Associerede virksomheder
[member]

Dette element står for de virksomheder som investor har Oplysning: IAS 24 19 d,
betydelig indflydelse på.
oplysning: IAS 27 17 b,
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 d,
oplysning: IFRS 4 39M
a — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9, oplysning: IFRS 4 39J
a — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Til kostpris [member]

Dette element står for måling baseret på kostpris. Kostpris Oplysning: IAS 40 32A,
er det beløb, der er betalt i likvider, eller dagsværdien af oplysning: IAS 41 50,
en anden form for vederlag, som erlægges for anskaffelsen oplysning: IAS 41 55
af et aktiv på anskaffelses- eller opførelsestidspunktet,
eller, hvor dette er relevant, det beløb, der henføres til
det pågældende aktiv ved første indregning i overensstem
melse med de konkrete krav i andre IFRS-standarder.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel
Member

member

Til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen
[member]

Dette element står for måling baseret på kostpris eller Oplysning: IAS 40 78
IFRS 16, når virksomheden normalt anvender dagsværdi
modellen til at måle en kategori af aktiver. [Reference: til
kostpris [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Til dagsværdi [member]

Dette element står for måling baseret på dagsværdi. Dags Oplysning: IAS 40 32A,
værdien er den pris, der kunne opnås ved at sælge et oplysning: IAS 41 50,
aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forplig oplysning: IFRS 13 93 a
telse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere
på målingstidspunktet.

18.12.2020

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToExten
tOfContinuingInvolvement

DA

ifrs-full

L 429/46

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Revisorhonorar

Dokumentationsetikette

Referencer

AuditorsRemuneration

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhe Almindelig praksis:
dens revisorer.
IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

Revisorhonorar [abstract]

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAudit X duration,
Services
debit

Revisorhonorar for
revisionsydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhe Almindelig praksis:
dens revisorer for revisionsydelser.
IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOther X duration,
debit
Services

Revisorhonorar for andre
tjenesteydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhe Almindelig praksis:
dens revisorer for tjenesteydelser, som virksomheden ikke IAS 1 112 c
oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTax
Services

X duration,
debit

Revisorhonorar for andre
skattemæssige ydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhe Almindelig praksis:
dens revisorer for skattemæssige ydelser.
IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

Godkendte
investeringsforpligtelser, som
der ikke er indgået kontrakt
om

Den beløbsmæssige størrelse af kapitalforpligtelser, som Almindelig praksis:
virksomheden har godkendt, men ikke indgået kontrakt IAS 1 112 c
om. [Reference: investeringsforpligtelser]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAsset
sAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant,
credit

Gennemsnitlig effektiv
skattesats

Skatteomkostningen (skatteindtægten) divideret med regn Oplysning: IAS 12 81 c ii
skabsmæssigt overskud. [Reference: regnskabsmæssigt
overskud]

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX
duration

Gennemsnitskurs

Den gennemsnitskurs, der anvendes af virksomheden. Almindelig praksis:
Valutakurs er omvekslingsforholdet mellem to valutaer.
IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Gennemsnitligt antal ansatte

Det gennemsnitlige antal ansatte, som virksomheden har Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
ansat i en periode.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX instant

Sikringsinstrumentets
gennemsnitlige kurs

Et sikringsinstruments gennemsnitlige kurs. [Reference: Oplysning: IFRS 7 23B b
sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX instant

Sikringsinstrumentets
gennemsnitlige sats

Et sikringsinstruments gennemsnitlige sats. [Reference: Oplysning: IFRS 7 23B b
sikringsinstrumenter [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Finansielle aktiver disponible
for salg [abstract]

L 429/47

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Saldo på anfordringskonti fra
kunder

Saldoen på kunders anfordringskonti i virksomheden.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Saldo på anfordringsindskud
fra kunder

Saldoen på kunders anfordringsindskud i virksomheden. Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Saldo på andre indskud fra
kunder

Saldoen på kunders indskudskonti i virksomheden, som Almindelig praksis:
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse IAS 1 112 c
eller note.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Saldo på andre aftaleindskud
fra kunder

Saldoen på kunders aftaleindskud i virksomheden.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Bankindeståender

Den beløbsmæssige størrelse af bankindeståender.

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Bankaccepter indregnet som
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse
indregnes som aktiver.

af

bankaccepter,

der Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Bankaccepter indregnet som
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse
indregnes som forpligtelser.

af

bankaccepter,

der Almindelig praksis:
IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Bankgebyrer og lignende
omkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af bankgebyrer og lignende Almindelig praksis:
omkostninger, der indregnes af virksomheden som en IAS 1 112 c
omkostning.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOt
herThanMandatoryReserveDe
posits

X instant,
debit

Kassebeholdninger i
centralbanker, bortset fra
obligatoriske
reservebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af kassebeholdninger i Almindelig praksis:
centralbanker, bortset fra obligatoriske reservebeholdnin IAS 1 112 c
ger. [Reference: obligatoriske reservebeholdninger i
centralbanker]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Banklån, udiskonterede
pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede eksempel: IFRS 7 B11D,
pengestrømme i forbindelse med banklån. [Reference: lån] eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Bankudstedte
gældsinstrumenter, som
besiddes

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som Almindelig praksis:
virksomheden besidder, og som er udstedt af en bank. IAS 1 112 c
[Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Andre bankaftaler, der
klassificeres som likvider

Klassifikation af likvider i form af bankaftaler, som virk Almindelig praksis: IAS 7 45
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: likvider]

18.12.2020

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

BalancesOnCurrentAccounts
FromCustomers

DA

ifrs-full

L 429/48

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Kassekreditter

Det beløb, der er trukket fra en konto, ud over eksiste Almindelig praksis: IAS 7 45
rende kassebeholdninger. Dette betragtes som en kortfri
stet forlængelse af kreditten fra bankens side. [Reference:
likvider]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShare

X.XX
duration

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie

Indtjeningen pr. aktie, når indtjening pr. aktie svarer til Almindelig praksis: IAS 1 85
udvandet indtjening pr. aktie. [Reference: indtjening (tab)
pr. aktie, udvandet indtjening (tab) pr. aktie]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromContinuingO
perations

X.XX
duration

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie fra
fortsættende aktiviteter

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fort Almindelig praksis: IAS 1 85
sættende aktiviteter. [Reference: indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
X.XX
LossPerShareFromContinuingO duration
perationsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccount
BalancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie fra
fortsættende aktiviteter,
herunder nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fort Oplysning: IFRS 14 26
sættende aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi
for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevæ
gelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening
og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat,
fortsættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDiscontinue
dOperations

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie fra
ophørte aktiviteter

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra Almindelig praksis: IAS 1 85
ophørte aktiviteter. [Reference: indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie]

ifrs-full

X.XX
BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDiscontinue
duration
dOperationsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMovemen
tInRelatedDeferredTax

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie fra
ophørte aktiviteter, herunder
nettobevægelse i regulatoriske
aktiver og forpligtelser og
nettobevægelse i forbunden
udskudt skat

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra Oplysning: IFRS 14 26
ophørte aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i regu
latoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i
forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening og
udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat,
ophørte aktiviteter [member]]

X.XX
duration

L 429/49

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

BankOverdraftsClassifiedAsCas
hEquivalents

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Indtjening og udvandet
indtjening (tab) pr. aktie,
herunder nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerSha
reAbstract

Indtjening og udvandet
indtjening pr. aktie [abstract]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

ifrs-full

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, der Oplysning: IFRS 14 26
omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt
skat. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab)
pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat]

Den beløbsmæssige størrelse af resultatet, som kan Oplysning: IAS 33 66
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital (tælleren), divideret med det vejede gennem
snitlige antal ordinære aktier i omløb i regnskabsåret
(nævneren).

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
ContinuingOperations
duration

Indtjening (tab) pr. aktie fra
fortsættende aktiviteter

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter. [Refe Oplysning: IAS 33 66
rence: indtjening (tab) pr. aktie, fortsættende aktiviteter
[member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
ContinuingOperationsIncluding duration
NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Indtjening (tab) pr. aktie fra
fortsættende aktiviteter,
herunder nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, der Oplysning: IFRS 14 26
omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt
skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse
i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat,
fortsættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
duration
DiscontinuedOperations

Indtjening (tab) pr. aktie fra
ophørte aktiviteter

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter. [Refe Oplysning: IAS 33 68
rence: indtjening (tab) pr. aktie, ophørte aktiviteter [mem
ber]]

18.12.2020

Indtjening (tab) pr. aktie

X.XX
duration

Den Europæiske Unions Tidende

BasicAndDilutedEarnings
X.XX
LossPerShareIncludingNetMove duration
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMovemen
tInRelatedDeferredTax

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, der Oplysning: IFRS 14 26
omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt
skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse
i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat,
ophørte aktiviteter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDefer
redTax

Indtjening (tab) pr. aktie,
herunder nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Indtjening (tab) pr. aktie, der omfatter nettobevægelsen i Oplysning: IFRS 14 26
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobe
vægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening
(tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobe
vægelse i forbunden udskudt skat]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Indtjening pr. aktie [abstract]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFro text
mExternalCustomersToIndividu
alCountries

Beskrivelse af grundlaget for at Beskrivelsen af grundlaget for at henføre omsætning fra Oplysning: IFRS 8 33 a
henføre omsætning fra
eksterne kunder til enkeltlande. [Reference: indtægter]
eksterne kunder til enkeltlande

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Biologiske aktiver, som falder
under begrebet bærere
[member]

Dette element står for biologiske aktiver, som falder under eksempel: IAS 41 43
begrebet bærere. Biologiske aktiver, som falder under
begrebet bærere, er de biologiske aktiver, der ikke kan
forbruges. [Reference: biologiske aktiver, biologiske
aktiver til forbrug [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Produktionsafgrøder

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der eksempel: IAS 16 37 i
repræsenterer produktionsafgrøder. En produktions
afgrøde er en levende plante, som a) anvendes i produk
tionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b) forventes
at bære produkter i mere end én periode, og c) med stor
sandsynlighed ikke vil blive solgt som et landbrugspro
dukt eller kun som produktionsaffald. [Reference: materi
elle anlægsaktiver]

X.XX
duration

L 429/51

Indtjening (tab) pr. aktie fra
ophørte aktiviteter, herunder
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Den Europæiske Unions Tidende

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
DiscontinuedOperationsInclu
duration
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDefer
redTax

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Produktionsafgrøder [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 i
aktiver, der repræsenterer produktionsafgrøder. En
produktionsafgrøde er en levende plante, som a) anvendes
i produktionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b)
forventes at bære produkter i mere end én periode, og c)
med stor sandsynlighed ikke vil blive solgt som et land
brugsprodukt eller kun som produktionsaffald. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Betalte eller skyldige ydelser

Den beløbsmæssige størrelse af de ydelser, der er betalt Oplysning: IAS 26 35 b v
eller skal betales for fratrædelsesordninger.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDate
OfContractualCashFlowsNotEx
pectedToBeCollectedForAcqui
redReceivables

X instant,
debit

Bedste skøn på
overtagelsestidspunktet over
kontraktlige pengestrømme,
der ikke forventes erholdt for
overtagne tilgodehavender

Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over kontrakt Oplysning: IFRS 3 B64 h iii
lige pengestrømme, der ikke forventes erholdt for tilgode
havender, der er overtaget ved virksomhedssammenslut
ninger.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biologiske aktiver

Levende dyr eller planter, der indregnes som aktiver.

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiske aktiver, alder
[member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter eksempel: IAS 41 43
alder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Biologiske aktiver efter alder«, hvis der ikke anvendes et
andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

biologiske aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis: IAS 41 50
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiske aktiver efter alder
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 41 43
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiske aktiver efter gruppe
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 41 41
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

Oplysning: IAS 1 54 f,
oplysning: IAS 41 50,
eksempel: IAS 41 43

18.12.2020
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BearerPlantsMember

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

axis

Biologiske aktiver efter type
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 41 43
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiske aktiver efter gruppe
[member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter Oplysning: IAS 41 41
gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Biologiske aktiver efter gruppe«, hvis der ikke anvendes et
andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiske aktiver [member]

Dette element står for levende dyr eller planter. Det Almindelig praksis: IAS 41 50
repræsenterer også standardværdien for aksen »Biologiske
aktiver«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecu
rityForLiabilities

X instant,
debit

Biologiske aktiver, der er stillet Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, der er Oplysning: IAS 41 49 a
som sikkerhed for forpligtelser stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference: biolo
giske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiske aktiver, type
[member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter eksempel: IAS 41 43
type. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Biologiske aktiver efter type«, hvis der ikke anvendes et
andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Biologiske aktiver, hvortil
ejendomsretten er begrænset

Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, hvortil Oplysning: IAS 41 49 a
ejendomsretten er begrænset. [Reference: biologiske akti
ver]

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Udstedte obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af obligationer udstedt af Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
virksomheden.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCash
Flows

X instant,
credit

Udstedte obligationer,
udiskonterede pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede eksempel: IFRS 7 B11D,
pengestrømme i forbindelse med udstedte obligationer. eksempel: IFRS 7 IG31A
[Reference: udstedte obligationer]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

Den Europæiske Unions Tidende

BiologicalAssetsByTypeAxis

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Låneomkostninger [abstract]
X duration

Aktiverede låneomkostninger

L 429/53

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkost Oplysning: IAS 23 26 a
ninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån
af finansielle midler, som er direkte knyttet til anskaffel
sen, opførelsen eller produktionen af et kvalificerende
aktiv, og som er en del af dette aktivs kostpris.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

BorrowingCostsIncurred

X duration

Afholdte låneomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkost Almindelig praksis:
ninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån IAS 1 112 c
af finansielle midler.

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedA
sExpense

X duration,
debit

Låneomkostninger, der
indregnes som en omkostning

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkost Almindelig praksis:
ninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån IAS 1 112 c
af finansielle midler, der indregnes som en omkostning.

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Lån

Den beløbsmæssige størrelse af udestående midler, som Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden er forpligtet til at betale tilbage.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToIntere
stRateBasis

X.XX instant

Lån, regulering af basisrentesats Den regulering af basisreferencesatsen, der anvendes til Almindelig praksis: IFRS 7 7
beregning af lånerenten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Lån efter navn [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis: IFRS 7 7
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Lån efter navn [member]

Dette element står for alle lån opdelt efter navn. Det Almindelig praksis: IFRS 7 7
repræsenterer også standardværdien for aksen »Lån efter
navn«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Refe
rence: lån]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Lån, rente

Lånerenten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Lån, basisrentesats

Den basisreferencesats, der anvendes til beregning af låne Almindelig praksis: IFRS 7 7
renten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Lån, løbetid

Løbetiden for lån. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Lån, oprindelig valuta

Den valuta, som lånene er angivet i. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

DA

ifrs-full
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Lån efter type [abstract]
Almindelig praksis: IFRS 7 7
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

BorrowingsRecognisedAsOfAcq X instant,
credit
uisitionDate

Lån indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for lån, Almindelig praksis:
der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning. IFRS 3 B64 i
[Reference: lån, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Bunden af intervallet [member] Dette element står for bunden af et interval.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Mærkenavne

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som eksempel: IAS 38 119 a
afspejler rettighederne til en gruppe af komplementære
aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et servicemærke)
og dettes tilknyttede handelsnavn, formler, opskrifter og
teknologiske ekspertise. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Mærkenavne [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, eksempel: IAS 38 119 a
som afspejler rettighederne til en gruppe af komplemen
tære aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et service
mærke) og dettes tilknyttede handelsnavn, formler,
opskrifter og teknologiske ekspertise. [Reference: immate
rielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Senderettigheder [member]

Dette element står for senderettigheder.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
mæglergebyrer

De indregnede omkostninger for mæglergebyrer opkrævet Almindelig praksis:
hos virksomheden.
IAS 1 112 c

DA

ifrs-full
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eksempel: IFRS 13 IE63,
eksempel: IFRS 13 B6,
oplysning: IFRS 14 33
b, oplysning:
IFRS 17 120 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 2
45 d, almindelig praksis: IFRS
7 7
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Almindelig praksis:
IAS 38 119
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X duration,
credit

Indtægter fra mæglergebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, der indregnes Almindelig praksis:
for mæglergebyrer opkrævet af virksomheden.
IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Bygninger

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Almindelig praksis: IAS 16 37
der repræsenterer afskrivningsberettigede bygninger og
lignende strukturer, som anvendes i driften. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BuildingsMember

member

Bygninger [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver,
der
repræsenterer
afskrivningsberettigede
bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Virksomhedssammenslutninger
[member]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 3 B64
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Virksomhedssammenslutninger
[member]

Dette element står for transaktioner eller andre begiven Oplysning: IFRS 3 B64
heder, hvor en overtagende virksomhed opnår bestem
mende indflydelse på en eller flere virksomheder. De
transaktioner, der undertiden benævnes »ægte fusioner«
eller »fusioner mellem ligeværdige partnere«, udgør også
virksomhedssammenslutninger i henhold til brugen af
dette i udtryk i IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Annullering af egne aktier

Den beløbsmæssige størrelse af egne aktier, der er annul Almindelig praksis:
IAS 1 106 d
leret i regnskabsåret. [Reference: egne aktier]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Investeringsforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af fremtidige anlægsinveste Almindelig praksis:
ringer, som virksomheden har forpligtet sig til at foretage. IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasuremen
tInputMember

Den Europæiske Unions Tidende

BrokerageFeeIncome

DA

ifrs-full

L 429/56

Præfiks

Investeringsforpligtelser
[abstract]
Aktiveringssats, målingsinput
[member]

Dette element står for en aktiveringssats, der anvendes eksempel: IFRS 13 93 d,
som målingsinput.
eksempel: IFRS 13 IE63

18.12.2020

member

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Aktiveringssatsen for
aktiveringsberettigede
låneomkostninger

Det vejede gennemsnit af de renter og andre omkostnin Oplysning: IAS 23 26 b
ger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af
finansielle midler, og som kan knyttes til virksomhedens
udestående lån i regnskabsåret, bortset fra lån specielt
optaget med henblik på at anskaffe et kvalificerende
aktiv. [Reference: vejet gennemsnit [member], lån]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpen
ditureMember

member

Aktiverede
udviklingsomkostninger
[member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, Almindelig praksis:
der hidrører fra udviklingsomkostninger, som er aktiveret IAS 38 119
forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion
eller brug. Et immaterielt aktiv skal udelukkende indreg
nes, hvis virksomheden kan dokumentere følgende: a) den
tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle
aktiv, således at det kan anvendes eller sælges, b) dens
hensigt om at færdiggøre det immaterielle aktiv og
anvende eller sælge det, c) dens evner til at anvende
eller sælge det immaterielle aktiv, d) hvordan det imma
terielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige
økonomiske fordele. Virksomheden kan blandt andet
dokumentere eksistensen af et marked for det immateri
elle aktivs eller det immaterielle aktivs producerede
enheder eller, hvis det skal anvendes internt, nytteværdien
af det immaterielle aktiv, e) tilgængeligheden af tilstrække
lige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at
færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det
immaterielle aktiv, f) dens evne til pålideligt at måle de
omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i
løbet af dets udvikling.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Reservefond til tilbagekøb af
egne aktier

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reservefonden til Almindelig praksis: IAS 1 55
tilbagekøb af virksomhedens egne aktier.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMem member
ber

Reservefond til tilbagekøb af
egne aktier [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 108
senterer reservefonden til tilbagekøb af virksomhedens
egne aktier.

L 429/57
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CapitalisationRateOfBorrowing
CostsEligibleForCapitalisation
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Kapitalkrav [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 136
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalkrav [member]

Dette element står for kapitalkrav, som virksomheden er Oplysning: IAS 1 136
underlagt. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Kapitalkrav«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Kapitalreserve

Et egenkapitalelement, der repræsenterer kapitalreserverne. Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalreserve [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 108
senterer kapitalreserver.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated
DepreciationAmortisationAn
dImpairmentAndGrossCarryin
gAmountAxis

axis

Regnskabsmæssig værdi,
akkumulerede afskrivninger og
tab ved værdiforringelse og
regnskabsmæssig bruttoværdi
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 16 73 d,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 16 73 e,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IAS 38 118 c,
oplysning: IAS 38 118 e,
oplysning: IAS 40 76,
oplysning: IAS 40 79 c,
oplysning: IAS 40 79 d,
oplysning: IAS 41 50,
oplysning: IAS 41 54 f,
oplysning: IFRS 3 B67 d,
oplysning: IFRS 7 35H,
oplysning: IFRS 7 35I,
almindelig praksis: IFRS 7
IG29 — Udløbsdato 1.1.2021,
almindelig praksis: IFRS 7 37 b
— Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Regnskabsmæssig værdi
[member]

Dette element står for det beløb, som et aktiv indregnes
med i opgørelse af finansiel stilling (efter fradrag af akku
mulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdi
forringelse). Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Regnskabsmæssig værdi, akkumulerede afskriv
ninger og tab ved værdiforringelse og regnskabsmæssig
bruttoværdi«, hvis der ikke anvendes et andet element.
[Reference: afskrivninger, tab ved værdiforringelse]

Oplysning: IAS 16 73 e,
oplysning: IAS 38 118 e,
oplysning: IAS 40 76,
oplysning: IAS 40 79 d,
oplysning: IAS 41 50,
oplysning: IFRS 3 B67 d,
oplysning: IFRS 7 35H,
oplysning: IFRS 7 35I,
eksempel: IFRS 7 IG29
a — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Likvide beholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordrings Almindelig praksis: IAS 7 45
indskud. [Reference: kontanter]

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFrom
RelatedParties

X duration,
debit

Udlån fra nærtstående parter

Pengestrømmen fra udlån fra nærtstående parter. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 17
rence: nærtstående parter [member], forskud fra kunder]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
credit

Udlån til andre, klassificeret
som investeringsaktivitet

Den beløbsmæssige størrelse af udlån til andre (bortset fra eksempel: IAS 7 16 e
udlån foretaget af finansielle institutioner), klassificeret
som investeringsaktivitet.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
credit

Udlån til nærtstående parter

Pengestrømmen til udlån til nærtstående parter. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 16
rence: nærtstående parter [member]]

Likvide beholdninger [abstract]

L 429/59
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CarryingAmountMember
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ifrs-full
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CashAndBankBalancesAtCen
tralBanks

X instant,
debit

Kontanter og
kassebeholdninger i
centralbanker

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og kassebehold Almindelig praksis: IAS 1 55
ninger i centralbanker.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Likvider

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordrings Oplysning: IAS 1 54 i,
indskud samt kortfristede, meget likvide værdipapirer, oplysning: IAS 7 45,
som umiddelbart kan konverteres til kendte beløb i oplysning: IFRS 12 B13 a
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig
risiko for værdiændringer. [Reference: likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbs
tract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAm
ountContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Likvider, bidrag til dagsværdien Det beløb, som likvider udgør i dagsværdien af aktiver i eksempel: IAS 19 142 a
af ordningens aktiver
ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: likvider,
ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassi
fiedAsPartOfDisposalGroup
HeldForSale

X instant,
debit

Likvider klassificeret som en
del af afståelsesgruppen, som
besiddes med henblik på salg

Likvider, som er klassificeret som en del af afståelsesgrup Almindelig praksis: IAS 7 45
pen, som besiddes med henblik på salg. [Reference: likvi
der, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse
med henblik på salg [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

X instant,
debit

Likvider, der besiddes af
virksomheden, men ikke er til
rådighed for koncernen

Eventuelle beløb for likvider, der besiddes af virksomhe Oplysning: IAS 7 48
den, men ikke er til rådighed for koncernen. [Reference:
likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancial
Position

X instant,
debit

Likvider, hvis de afviger fra
opgørelsen af finansiel stilling

Likvider i pengestrømsopgørelsen, hvis de afviger fra likvi Almindelig praksis: IAS 7 45
derne i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference: likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancial
PositionAbstract

DA

ifrs-full
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Likvider [abstract]
Den Europæiske Unions Tidende
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Likvider, hvis de afviger fra
opgørelsen af finansiel stilling
[abstract]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CashAndCashEquivalentsInSub
sidiaryOrBusinessesAcquiredOr
Disposed2013

X duration,
debit

Likvider i dattervirksomheder
eller virksomheder, som er
erhvervet eller afhændet

Likvider i de dattervirksomheder eller andre virksomheder, Oplysning: IAS 7 40 c
hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse.
[Reference: dattervirksomheder [member], likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Likvider indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for likvi Almindelig praksis:
der, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning. IFRS 3 B64 i
[Reference: likvider, virksomhedssammenslutninger [mem
ber]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectTo X instant,
EnforceableMasterNettingArran debit
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialLiabilities

Stillet kontant
sikkerhedsstillelse, der falder
ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af den stillede kontante eksempel: IFRS 7 IG40D,
sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig eksempel: IFRS 7 13C d ii
»master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSu
X instant,
bjectToEnforceableMasterNettin credit
gArrangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinancia
lAssets

Modtaget kontant
sikkerhedsstillelse, der falder
ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af den modtagne kontante eksempel: IFRS 7 IG40D,
sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig eksempel: IFRS 7 13C d ii
»master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle aktiver. [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

CashEquivalents

Likvide værdipapirer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede, meget likvide Almindelig praksis: IAS 7 45
værdipapirer, som umiddelbart kan konverteres til kendte
beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en
ubetydelig risiko for værdiændringer.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Likvide værdipapirer [abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

Sikring af pengestrømme
[abstract]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

X instant,
debit

L 429/61

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

member

Etiket

Sikring af pengestrømme
[member]

Dokumentationsetikette

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

Oplysning: IAS 39 86 b,
oplysning: IFRS 7 24A,
oplysning: IFRS 7 24B,
oplysning: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAnd
DiscontinuedOperationsAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBusines
sesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Pengestrømme fra tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomheder eller andre
virksomheder, klassificeret som
investeringsaktivitet

De samlede pengestrømme fra tab af bestemmende indfly Oplysning: IAS 7 39
delse på dattervirksomheder eller andre virksomheder,
klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: datter
virksomheder [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
fald (stigning) i begrænsede
likvider

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald Almindelig praksis: IAS 7 16
(stigning) i begrænsede likvider. [Reference: begrænsede
likvider]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposit
sAndInvestments

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
fald (stigning) i kortfristede
indskud og investeringer

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald Almindelig praksis: IAS 7 16
(stigning) i kortfristede indskud og investeringer.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResourcesClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mine Oplysning: IFRS 6 24 b
ralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og
lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksom
heden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i
et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske
mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding
af mineralressourcen, klassificeret som investeringsaktivi
tet.

DA

Dette element står for afdækning af risikoen for udsving i
pengestrømme, som a) kan henføres til en bestemt risiko,
der er tilknyttet et indregnet aktiv eller en indregnet
forpligtelse (såsom alle eller visse fremtidige rentebeta
linger på variabelt forrentede lån) eller en forventet trans
aktion, som er højst sandsynlig, og b) kan påvirke resul
tatet. [Reference: sikringer [member]]

Referencer

L 429/62

Præfiks

Pengestrømme fra fortsættende
og ophørte aktiviteter
[abstract]
Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Pengestrømme fra (anvendt i)
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mine Oplysning: IFRS 6 24 b
ralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og
lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksom
heden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i
et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske
mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding
af mineralressourcen, klassificeret som driftsaktivitet.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivities

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
finansieringsaktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) finansieringsaktivitet, som Oplysning: IAS 7 10,
er aktiviteter, der medfører ændringer i størrelsen og oplysning: IAS 7 50 d
sammensætningen af virksomhedens kapitalindskud og
lån.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesAbstract

Pengestrømme fra (anvendt i)
finansieringsaktiviteter
[abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin X duration,
gActivitiesContinuingOperations debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
finansieringsaktiviteter,
fortsættende aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansie Oplysning: IFRS 5 33 c
finansieringsaktiviteter, ophørte ringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: ophørte
aktiviteter
aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i)
finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
DecreaseInCurrentBorrowings

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af stig Almindelig praksis: IAS 7 17
stigning (fald) i kortfristede lån ning (fald) i kortfristede lån. [Reference: kortfristede lån]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
sInOperatingCapacity

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
en forøgelse af
driftskapaciteten

De samlede pengestrømme, som repræsenterer en eksempel: IAS 7 50 c
forøgelse af virksomhedens driftskapacitet (eksempelvis
målt i producerede enheder pr. dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuran
ceContracts

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
forsikringskontrakter

Pengestrømmene fra (anvendt i) forsikringskontrakter. Oplysning: IFRS 4 37
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]
b — Udløbsdato 1.1.2021

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansie Oplysning: IFRS 5 33 c
ringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsæt
tende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i)
finansieringsaktiviteter]

L 429/63

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResourcesClassifiedAsOpera
tingActivities

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Pengestrømme fra (anvendt i)
investeringsaktivitet

Dokumentationsetikette

Referencer

L 429/64

Præfiks

Pengestrømmene fra (anvendt i) investeringsaktivitet i Oplysning: IAS 7 10,
form af anskaffelse og afhændelse af anlægsaktiver og oplysning: IAS 7 50 d
andre investeringer, der ikke indgår i likvide værdipapirer.

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

Pengestrømme fra (anvendt i)
investeringsaktivitet [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivitiesContinuingOperations debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
investeringsaktivitet,
fortsættende aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investe Oplysning: IFRS 5 33 c
ringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsæt
tende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i)
investeringsaktivitet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
investeringsaktivitet, ophørte
aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investe Oplysning: IFRS 5 33 c
ringsaktivitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte akti
viteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) investe
ringsaktivitet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintai
ningOperatingCapacity

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
vedligeholdelse af
driftskapaciteten

De samlede pengestrømme, som er nødvendige for eksempel: IAS 7 50 c
vedligeholdelse af virksomhedens nuværende driftskapa
citet (eksempelvis målt i producerede enheder pr. dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivities

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i)
driftsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) driftsaktivitet, der er virk Oplysning: IAS 7 10,
somhedens primære omsætningsskabende aktiviteter, samt oplysning: IAS 7 50 d
andre aktiviteter, der ikke er investerings- eller finansie
ringsaktiviteter. [Reference: indtægter]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesAbstract

Pengestrømme fra (anvendt i)
driftsaktivitet [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin X duration,
gActivitiesContinuingOperations debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
driftsaktivitet, fortsættende
aktiviteter

DA

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsakti Oplysning: IFRS 5 33 c
vitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende
aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) drifts
aktivitet]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Pengestrømme fra (anvendt i)
driftsaktivitet, ophørte
aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsakti Oplysning: IFRS 5 33 c
vitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter
[member], pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i)
driften

Pengestrømme fra (anvendt i) virksomhedens drift.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i)
transaktioner før ændringer i
driftskapital

Pengestrømmen fra (til)
ændringer i driftskapital.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Pengestrømme anvendt i
forbindelse med
efterforsknings- og
udviklingsaktiviteter

Pengestrømmen til efterforsknings- og udviklingsaktivite Almindelig praksis: IAS 7 16
ter.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingCon
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Pengestrømme fra opnåelse af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomheder eller andre
virksomheder, klassificeret som
investeringsaktivitet

De samlede pengestrømme fra opnåelse af bestemmende Oplysning: IAS 7 39
indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomhe
der, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference:
dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Kontanter

Beløb i likvide beholdninger, der besiddes af virksomhe Almindelig praksis: IAS 7 45
den. Dette omfatter ikke anfordringsindskud.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Udgående pengestrømme
vedrørende leasingkontrakter

Pengestrømmen til leasingkontrakter.

DA
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Præfiks

drift

før eksempel: IAS 7 A
Pengestrømsopgørelse for en
virksomhed, der ikke er en
finansiel institution, almindelig
praksis: IAS 7 20

L 429/65

Oplysning: IFRS 16 53 g

Den Europæiske Unions Tidende

virksomhedens

eksempel: IAS 7 A
Pengestrømsopgørelse for en
virksomhed, der ikke er en
finansiel institution, eksempel:
IAS 7 20

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Faldet i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskon
trakter og reassurancekontrakter hidrørende fra udbetalin
ger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsik
ringskontrakter og reassurancekontrakter]

eksempel: IFRS 4 IG37
c — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37
e — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
tractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Udbetalinger vedrørende
futures, terminskontrakter,
optioner og swapkontrakter,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til futures, terminskontrakter, optioner og eksempel: IAS 7 16 g
swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er anskaffet
med handel for øje, eller hvis udbetalingerne klassificeres
som finansieringsaktivitet.

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureCon
tractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Betalinger fra futures,
terminskontrakter, optioner og
swapkontrakter, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra futures, terminskontrakter, optioner eksempel: IAS 7 16 h
og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er
anskaffet med handel for øje, eller hvis indbetalingerne
klassificeres som finansieringsaktivitet.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToOt
herPartiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Indbetalinger fra tilbagebetaling Pengestrømmen fra tilbagebetaling af udlån til andre eksempel: IAS 7 16 f
af udlån til andre, klassificeret (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner),
som investeringsaktivitet
klassificeret som investeringsaktivitet.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRe
latedParties

X duration,
debit

Indbetalinger fra tilbagebetaling Pengestrømmen fra tilbagebetaling til virksomheden af Almindelig praksis: IAS 7 16
af udlån til nærtstående parter udlån til nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Tilbagebetaling af udlån fra
nærtstående parter

Pengestrømmen til tilbagebetaling af udlån fra nærtstå Almindelig praksis: IAS 7 17
ende parter. [Reference: nærtstående parter [member],
forskud fra kunder]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Overdragne likvider

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af likvider over Oplysning: IFRS 3 B64 f i
draget som vederlag ved en virksomhedssammenslutning.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

18.12.2020

Udbetalinger, forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Den Europæiske Unions Tidende

CashPaidLiabilitiesUnderInsuran X duration,
ceContractsAndReinsurance
debit
ContractsIssued

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorier af aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 15 128 a
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersMem
ber

member

Kategorier af aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder
[member]

Dette element står for alle kategorier af aktiver hidrørende Oplysning: IFRS 15 128 a
fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder. Det repræsen
terer også standardværdien for aksen »Kategorier af aktiver
hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder«, hvis
der ikke anvendes et andet element. [Reference: aktiver
hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet
med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Kategorier af kortfristede
finansielle aktiver [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Kategorier af kortfristede
finansielle forpligtelser
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbs
tract

Kategorier af finansielle aktiver
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Kategorier af langfristede
finansielle aktiver [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinanci
alLiabilitiesAbstract

Kategorier af langfristede
finansielle forpligtelser
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

axis

DA
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Præfiks

Kategorier af finansielle aktiver Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 8
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
[axis]
eller begreberne i tabellen.
Kategorier af finansielle
forpligtelser [abstract]

axis

Kategorier af finansielle
forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 8
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

L 429/67

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ChangeInAmountRecognised
X duration,
ForPreacquisitionDeferredTaxAs debit
set

Stigning (fald) i det indregnede
beløb for virksomhedens
udskudte skatteaktiv før
overtagelsen

Stigningen (faldet) i den overtagende virksomheds Oplysning: IAS 12 81 j
udskudte skatteaktiv fra før sammenslutningen som
følge af virksomhedssammenslutningen, som ændrer
sandsynligheden for, at den overtagende virksomhed reali
serer aktivet. [Reference: udskudte skatteaktiver, virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Ændring i værdien af
valutaspænd [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAbs
tract

Ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Ændring i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner
[abstract]

ifrs-full

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognisedAbstract

Ændringer i samlet forskel
mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet
[abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Ændringer i hensættelseskonto
for kredittab på finansielle
aktiver [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbs
tract

Ændringer i biologiske aktiver
[abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Ændringer i
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning
[abstract]

ifrs-full

axis

X duration,
debit

Stigning (fald) i biologiske
aktiver

Den Europæiske Unions Tidende

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 24 19
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

DA

Kategorier af nærtstående
parter [axis]

ifrs-full
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Stigningen (faldet) i biologiske aktiver. [Reference: biolo Oplysning: IAS 41 50
giske aktiver]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabili
tyAssetAbstract

Ændringer i udskudt
skatteforpligtelse (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

Ændringer i dagsværdimåling,
aktiver [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Ændringer i dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Ændringer i dagsværdimåling,
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDe
rivativeAbstract

Ændringer i dagsværdien af
afledte kreditinstrumenter
[abstract]

X duration,
credit

Stigning (fald) i egenkapitalen

Stigningen (faldet) i egenkapitalen. [Reference: egenkapi Oplysning: IAS 1 106 d
tal]

Ændringer i egenkapitalen
[abstract]
text

Beskrivelse af ændringer i
risikoeksponering

Beskrivelsen af ændringer i eksponeringen for risici Oplysning: IFRS 7 33 c
hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

L 429/69

Ændringer i udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

Referencer
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Dokumentationsetikette
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i dagsværdien af et finansielt aktiv (eller Oplysning: IFRS 7 9 c
en gruppe af finansielle aktiver), der er klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, og som kan
henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet
med det pågældende aktiv, enten opgjort: a) som den
beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien,
der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold,
der giver anledning til en markedsrisiko, eller b) med
brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfat
telse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige
størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres
til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med
aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], finansielle
aktiver]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

X duration

Stigning (fald) i dagsværdi af
afledte kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter knyttet
til finansielle aktiver, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet.

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstru Oplysning: IFRS 7 9 d
menter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle
aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem
resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter
[member], finansielle aktiver]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancial
LiabilityAttributableToChange
sInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Stigning (fald) i dagsværdi af en
finansiel forpligtelse, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med forpligtelsen

Stigningen (faldet) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, Oplysning: IFRS 7 10A a,
som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er oplysning: IFRS 7 10 a —
forbundet med den pågældende forpligtelse. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
kreditrisiko [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

X duration,
debit

Stigning (fald) i dagsværdi af
lån eller tilgodehavender, som
kan henføres til ændringer i
den kreditrisiko, der er
forbundet med finansielle
aktiver

Stigningen (faldet) i dagsværdien af lån eller tilgodehaven Oplysning: IFRS 7 9 c —
der, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der Udløbsdato 1.1.2021
er forbundet med lånene eller tilgodehavenderne, enten
opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den
ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til
ændringer i markedsforhold, der gav anledning til en
markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode,
som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvi
sende billede af den beløbsmæssige størrelse af den
ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer
i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Refe
rence: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member]]

18.12.2020

Stigning (fald) i dagsværdi af
finansielle aktiver, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet,
og som kan henføres til
ændringer i den kreditrisiko,
der er forbundet finansielle
aktiver

Den Europæiske Unions Tidende

ChangesInFairValueOfFinancia
X duration,
lAssetsAttributableToChangesIn debit
CreditRiskOfFinancialAssets

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X duration

Stigning (fald) i dagsværdien af
afledte kreditinstrumenter eller
lignende instrumenter, der er
knyttet til lån eller
tilgodehavender.

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstru Oplysning: IFRS 7 9 d —
menter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån Udløbsdato 1.1.2021
eller tilgodehavender. [Reference: afledte finansielle instru
menter [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) i goodwill

Stigningen (faldet) i goodwill. [Reference: goodwill]

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Ændringer i goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByComponent
sAbstract

Ændringer i
forsikringskontrakter for
elementvis afstemning
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByRemaining
CoverageAndIncurredClaim
sAbstract

Ændringer i
forsikringskontrakter med
henblik på afstemning efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Ændringer i immaterielle
aktiver og goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinis
hedGoodsAndWorkInProgress

X duration,
debit

Stigning (fald) i
varebeholdninger af
færdigvarer og varer under
fremstilling

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer eksempel: IAS 1 102,
under fremstilling. [Reference: varebeholdninger, færdigva oplysning: IAS 1 99
rer, varer under fremstilling]

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

Stigning (fald) i
investeringsejendomme

Stigningen (faldet) i investeringsejendomme. [Reference: Oplysning: IAS 40 79 d,
investeringsejendomme]
oplysning: IAS 40 76

Stigning (fald) i immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IFRS 3 B67 d

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
debit

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Oplysning: IAS 38 118 e
will. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Ændringer i immaterielle
aktiver bortset fra goodwill
[abstract]

L 429/71

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ChangesInInvestmentProper
tyAbstract

Ændringer i
investeringsejendomme
[abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesAbstract

Ændringer i passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter
[abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Ændringer i forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter
[abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysis

text

Beskrivelse af ændringer i
metoder og forudsætninger,
der lægges til grund ved
udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen

Beskrivelsen af ændringer i de metoder og forudsætninger, Oplysning: IFRS 7 40 c
der er lagt til grund ved udarbejdelsen af en følsomheds
analyse for de typer markedsrisici, virksomheden er udsat
for. [Reference: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMea
sureRisk

text

Beskrivelse af ændringer i
metoder, der anvendes til at
måle risikoen

Beskrivelsen af ændringer i de metoder, der er anvendt til Oplysning: IFRS 7 33 c
at måle risici hidrørende fra finansielle instrumenter.
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

Ændringer i nettoaktiver, som
er disponible for ydelser
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Ændringer i en ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOf
CreditDerivativeAbstract

Ændringer i nominelt beløb
for afledt kreditinstrument
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOut
standingAbstract

Ændringer i antallet af aktier i
omløb [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

text

Beskrivelse af ændringer i mål Beskrivelsen af ændringer i mål med og politikker og Oplysning: IFRS 7 33 c
med og politikker og
procedurer for styring af risici hidrørende fra finansielle
procedurer for styring af risiko instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
[member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Stigning (fald) i andre hensatte Stigningen (faldet) i andre hensatte forpligtelser. [Refe Oplysning: IAS 37 84
forpligtelser
rence: andre hensatte forpligtelser]

DA

ifrs-full
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Præfiks
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Ændringer i andre hensatte
forpligtelser [abstract]

ChangesInPropertyPlantAndEq
uipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEq
uipmentAbstract

Ændringer i materielle
anlægsaktiver [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Ændringer i kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Ændringer i debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Ændringer i godtgørelsesretten
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAsset
sAbstract

Ændringer i reassuranceaktiver
[abstract]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsE member
nactedOrAnnouncedMember

Ændringer i skattesatser eller
skattelovgivning vedtaget eller
bekendtgjort [member]

Dette element står for ændringer i skattesatser eller skat eksempel: IAS 10 22 h
telovgivning vedtaget eller bekendtgjort.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

axis

Karakteristika for
ydelsesbaserede
pensionsordninger [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 19 138 b
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

member

Karakteristika for
ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger eksempel: IAS 19 138 b
opdelt efter karakteristika for ydelsesbaserede pensions
ordninger. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Karakteristika for ydelsesbaserede pensionsordnin
ger«, hvis der ikke anvendes et andet element.

X duration,
debit

X duration,
debit

Stigning (fald) i materielle
anlægsaktiver

Stigning (fald) i
godtgørelsesretten, til
dagsværdi

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver. [Reference: Oplysning: IAS 16 73 e
materielle anlægsaktiver]

Stigningen (faldet) i dagsværdien af godtgørelsesretten. Oplysning: IAS 19 141
[Reference: til dagsværdi [member], godtgørelsesret til
dagsværdi]

L 429/73

ifrs-full
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ChangesInOtherProvisionsAbs
tract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CirculationRevenue

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
bladsalg

De indtægter, der hidrører fra salg af aviser, blade, tids Almindelig praksis:
skrifter samt digitale applikationer og formater. [Refe IAS 1 112 c
rence: indtægter]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRever
salsOfInventoryWritedown

text

Beskrivelse af forhold, som
medfører tilbageførsel af
nedskrivning af
varebeholdninger

Beskrivelsen af de forhold eller begivenheder, som har Oplysning: IAS 2 36 g
medført tilbageførsel af en nedskrivning af varebehold
ninger til nettorealisationsværdi. [Reference: varebehold
ninger, tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetO
fReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Krav og betalte ydelser efter
genindvinding af reassurancer

Den beløbsmæssige størrelse af krav og ydelser betalt til Almindelig praksis: IAS 1 85
forsikringstagere efter genindvinding af reassurancer.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant,
credit

Krav, der ikke er anmeldt

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen i forbindelse eksempel: IFRS 4 IG22 c —
med forsikringsbegivenheder, der er indtruffet, men hvor Udløbsdato 1.1.2021,
forsikringstagerne endnu ikke har anmeldt krav.
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant,
credit

Krav anmeldt af
forsikringstagere

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen i forbindelse
med krav anmeldt af forsikringstagerne som følge af
indtræden af forsikringsbegivenheder. [Reference: typer
af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesA
xis

axis

Kategorier af overtagne
tilgodehavender [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 3 B64 h
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivables
Member

member

Kategorier af overtagne
tilgodehavender [member]

Dette element står for kategorier af tilgodehavender, der Oplysning: IFRS 3 B64 h
er overtaget ved virksomhedssammenslutninger. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier
af overtagne tilgodehavender«, hvis der ikke anvendes et
andet element. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]]

DA

ifrs-full
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eksempel: IFRS 4 IG22 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Kategorier af aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 36 126,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 36 130 d ii,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 13 93,
oplysning: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Aktiver [member]

Dette element står for en aktuel økonomisk ressource, der Oplysning: IAS 36 126,
kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begi oplysning: IFRS 13 93,
venheder. En økonomisk ressource er en rettighed, der oplysning: IFRS 16 53
kan frembringe økonomiske fordele. Det repræsenterer
også standardværdien for aksen »Kategorier af aktiver«,
hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

Kategorier af udbetalinger fra
driftsaktivitet [abstract]

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromO
peratingActivitiesAbstract

Kategorier af indbetalinger fra
driftsaktivitet [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesA
xis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAl
ternativeAbstract

Kategorier af kortfristede
varebeholdninger, alternative
[abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Kategorier af
personaleydelsesomkostninger
[abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

axis

Kategorier af
eventualforpligtelser [axis]

Kategorier af virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 37 86,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 3 B67 c
eller begreberne i tabellen.

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 13 93
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

L 429/75
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ClassesOfAssetsAxis

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

axis

ClassesOfFinancialInstrumentsA axis
xis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstruments
Member

ifrs-full

ifrs-full

Kategorier af finansielle aktiver Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 9 7.2.34,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 17 C32 —
[axis]
eller begreberne i tabellen.
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 39L b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 7 6,
oplysning: IFRS 7 42I

Kategorier af finansielle
instrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 36,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 35K,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 7 35H,
oplysning: IFRS 7 35M

member

Finansielle instrumenter,
kategori [member]

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle
instrumenter. Finansielle instrumenter er kontrakter, som
medfører et finansielt aktiv i én virksomhed og en
finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en
anden virksomhed. Det repræsenterer også standardvær
dien for aksen »Kategorier af finansielle instrumenter«,
hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference:
finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af finansielle
forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 9 7.2.34,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 6, oplysning:
eller begreberne i tabellen.
IFRS 7 42I

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

Kategorier af immaterielle
aktiver og goodwill [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IAS 38 118
eller begreberne i tabellen.

Oplysning: IFRS 7 36,
oplysning: IFRS 7 35K,
oplysning: IFRS 7 35H,
oplysning: IFRS 7 35M

18.12.2020

ifrs-full

Referencer
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ClassesOfFinancialAssetsAxis

Dokumentationsetikette

DA

ifrs-full

Etiket
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Elementtype og
attributter

axis

Etiket

Kategorier af immaterielle
aktiver bortset fra goodwill
[axis]

Dokumentationsetikette

Referencer

ClassesOfIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAxis

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 38 118
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af forpligtelser [axis] Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 13 93
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Klasser af ordinære aktier [axis] Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 33 66
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbs
tract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEq
uipmentAxis

axis

Kategorier af materielle
anlægsaktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 16 73
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Kategorier af andre hensatte
forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 37 84
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

axis

Kategorier af saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 14 30 c,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 14 33
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

member

Kategorier af saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [member]

Dette element står for alle kategorier (dvs. typer af Oplysning: IFRS 14 30 c,
omkostninger eller indtægter) af saldi for regulatoriske oplysning: IFRS 14 33
aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Kategorier af saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Kategorier af kortfristede
varebeholdninger [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Kategorier af andre hensatte
forpligtelser [abstract]
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Kapitalklasser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 79 a
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Selskabskapital [member]

Dette element står for virksomhedens selskabskapital. Det Oplysning: IAS 1 79 a
repræsenterer også standardværdien for aksen »Kapital
klasser«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Klassifikation af aktiver som
Dette element står for klassifikation af aktiver som besid eksempel: IAS 10 22 c
besiddelse med henblik på salg delse med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver, som
[member]
besiddes med henblik på salg [member]]

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Afslutningskurs

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Påbegyndelse af større retssager Dette element står for påbegyndelsen af større retssager. eksempel: IAS 10 22 j
[member]

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEntityThatA
reNotAvailableForUseByGroup

text

Ledelsens kommentarer til
eventuelle beløb for likvider,
der besiddes af virksomheden,
men ikke er til rådighed for
koncernen

Ledelsens kommentarer til eventuelle beløb for likvider, Oplysning: IAS 7 48
der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed
for koncernen. [Reference: likvider]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Udstedte kortfristede
omsætningspapirer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede omsætnings Almindelig praksis:
papirer udstedt af virksomheden.
IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmen
tOrAcquisitionOfBiologicalAs
sets

X instant,
credit

Forpligtelser til udvikling eller
køb af biologiske aktiver

Den beløbsmæssige værdi af forpligtelser til udvikling eller Oplysning: IAS 41 49 b
køb af biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJoint X instant,
credit
Ventures

Forpligtelser vedrørende joint
ventures

Virksomhedens forpligtelser, som vedrører dens joint Oplysning: IFRS 12 23 a
ventures som beskrevet i afsnit B18-B20 i IFRS 12. [Refe
rence: joint ventures [member]]
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Spotkursen mellem to valutaer ved regnskabsårets afslut Almindelig praksis:
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X duration

Forpligtelse indgået af
virksomheden, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige værdi af forpligtelsen indgået af virk eksempel: IAS 24 21 i
somheden til at gøre noget, hvis en bestemt hændelse
indtræder eller ikke indtræder i fremtiden, herunder
kontrakter til senere opfyldelse (indregnede og ikkeindreg
nede). [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfO
fEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Forpligtelse indgået på vegne af Den beløbsmæssige værdi af forpligtelsen indgået på eksempel: IAS 24 21 i
virksomheden, transaktioner
vegne af virksomheden til at gøre noget, hvis en
mellem nærtstående parter
bestemt hændelse indtræder eller ikke indtræder i fremti
den, herunder kontrakter til senere opfyldelse (indregnede
og ikkeindregnede). [Reference: nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Råvareprisrisiko [member]

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEq
uipmentMember

member

Kommunikations- og netudstyr Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
[member]
aktiver, der repræsenterer kommunikations- og netudstyr.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration,
debit

Kommunikationsomkostninger

Omkostningerne til kommunikation.

ifrs-full

CompensationFromThirdParties
ForItemsOfPropertyPlantAndEq
uipment

X duration,
credit

Godtgørelse fra en tredjepart
for materielle anlægsaktiver,
som er værdiforringet, tabt
eller afgivet

Den beløbsmæssige størrelse af godtgørelse fra en tredje Oplysning: IAS 16 74 d
part for materielle anlægsaktiver, som er værdiforringet,
tabt eller afgivet, og som er medtaget i resultatet. [Refe
rence: resultatet, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Egenkapitalelementer [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 106
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

Dette element står for en komponent af andre pris- og eksempel: IFRS 7 IG32,
kursrisici, som repræsenterer risikoen for, at dagsværdien eksempel: IFRS 7 40 a
af eller fremtidige pengestrømme fra et finansielt instru
ment vil svinge som følge af ændringer i råvarepriser.
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

CommitmentsMadeByEntityRe
latedPartyTransactions
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLossNetOf
TaxAbstract

Elementer af øvrig
totalindkomst, som vil blive
omklassificeret til resultatet,
efter skat [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLossBefo
reTaxAbstract

Elementer af øvrig
totalindkomst, som ikke vil
blive omklassificeret til
resultatet, før skat [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTaxAbstract

Elementer af øvrig
totalindkomst, som ikke vil
blive omklassificeret til
resultatet, efter skat [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Totalindkomst [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToAbstract

Totalindkomst, der kan
henføres til [abstract]

X duration,
credit

Totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af egenkapitalbevægelser
som følge af transaktioner og andre begivenheder,
bortset fra bevægelser, der hidrører fra transaktioner
med ejere i deres egenskab af ejere.

Oplysning: IAS 1 106 a,
oplysning: IAS 1 81A c,
oplysning: IFRS 1 32 a ii,
oplysning: IFRS 1 24 b,
oplysning: IFRS 12 B12 b ix,
eksempel: IFRS 12 B10 b

18.12.2020

Elementer af øvrig
totalindkomst, som vil blive
omklassificeret til resultatet, før
skat [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLossBefore
TaxAbstract

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette

L 429/80

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Totalindkomst, der kan
Den beløbsmæssige størrelse af totalindkomst, der kan Oplysning: IAS 1 106 a,
henføres til minoritetsinteresser henføres til minoritetsinteresser. [Reference: totalind oplysning: IAS 1 81B b i
komst, minoritetsinteresser]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Totalindkomst, der kan
henføres til ejere af
modervirksomhed

Den beløbsmæssige størrelse af totalindkomst, der kan Oplysning: IAS 1 106 a,
henføres til ejere af modervirksomheden. [Reference: tota oplysning: IAS 1 81B b ii
lindkomst]

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Computerudstyr [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer computerudstyr. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Computersoftware

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 c
repræsenterer computersoftware. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Computersoftware [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs eksempel: IAS 38 119 c
aktiver, der repræsenterer computersoftware. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beskrivelse af koncentrationer
af risici

Beskrivelsen af koncentrationer af risici hidrørende fra Oplysning: IFRS 7 34 c
finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumen
ter, kategori [member]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentrationer af risici [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 127 —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentrationer af risici
[member]

Dette element står for koncentrationer af risici. Det repræ Oplysning: IFRS 17 127 —
senterer også standardværdien for aksen »Koncentrationer Ikrafttrædelse 1.1.2021
af risici«, hvis der ikke anvendes et andet element.
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Konfidensniveau, der svarer til
resultaterne af en anden
metode end
konfidensniveaumetoden, som
anvendes til at fastsætte
risikojusteringen for ikkefinansielle risici

Konfidensniveauet, der svarer til resultaterne af en anden Oplysning: IFRS 17 119 —
metode end konfidensniveaumetoden, som anvendes til at Ikrafttrædelse 1.1.2021
fastsætte risikojusteringen for ikke-finansielle risici. [Refe
rence: risikojustering for ikke-finansielle risici [member]]

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermi X.XX instant
neRiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

Konfidensniveau, der anvendes Det konfidensniveau, der anvendes til at fastsætte risiko Oplysning: IFRS 17 119 —
til at fastsætte risikojusteringen justeringen for ikke-finansielle risici. [Reference: risikoju Ikrafttrædelse 1.1.2021
for ikke-finansielle risici.
stering for ikke-finansielle risici [member]]

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensusbaseret
prisfastsættelse [member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 IE63,
svarende til markedsmetoden, der omfatter en analyse af eksempel: IFRS 13 B5
input fra konsensuspriser (f.eks. tilbud, sammenlignelig
hedsjusteringer) på markedet. [Reference: markedsmetode
[member]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Betalt vederlag (modtaget)

Størrelsen af det betalte eller modtagne vederlag for opnå Oplysning: IAS 7 40 a
else og tab af bestemmende indflydelse på dattervirksom
heder eller andre virksomheder. [Reference: dattervirksom
heder [member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan
cialStatementsAxis

axis

Koncernregnskaber og separate Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 27 4
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
årsregnskaber [axis]
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsoliderede [member]

18.12.2020

Dette element står for regnskabet for en koncern, hvori Oplysning: IAS 27 4
modervirksomhedens og dens dattervirksomheders akti
ver, passiver, egenkapital, indtægter, udgifter og penge
strømme er præsenteret som for en enkelt økonomisk
enhed. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Koncernregnskaber og separate årsregnskaber«,
hvis der ikke anvendes et andet element.
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mentForNonfinancialRisk
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ConsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Konsoliderede, strukturerede
virksomheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 12 Karakteren
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne af de risici, der er forbundet
med en virksomheds
eller begreberne i tabellen.
kapitalandele i konsoliderede,
strukturerede virksomheder

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities
Member

member

Konsoliderede, strukturerede
virksomheder [member]

Dette element står for konsoliderede, strukturerede virk
somheder. En struktureret virksomhed er en virksomhed,
der er udformet således, at stemmerettighederne eller
tilsvarende rettigheder ikke er den altafgørende faktor i
vurderingen af, hvem der har den bestemmende indfly
delse på virksomheden, som f.eks. hvis stemmerettighe
derne udelukkende vedrører administrative opgaver, og
de relevante aktiviteter styres i henhold til kontraktlige
aftaler. [Reference: konsoliderede [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasu
rementInputMember

member

Konstant forudbetalingssats,
målingsinput [member]

Dette element står for den konstante forudbetalingssats, eksempel: IFRS 13 93 d,
der anvendes som et målingsinput.
eksempel: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Igangværende opførelse

Størrelsen af de udgifter, der er aktivet under opførelsen Almindelig praksis: IAS 16 37
af anlægsaktiver, som endnu ikke er disponible til brug.
[Reference: anlægsaktiver]

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Igangværende opførelse
[member]

Dette element står for udgifter, der er aktiveret under Almindelig praksis: IAS 16 37
opførelsen af materielle anlægsaktiver, som endnu ikke
er disponible til brug (dvs. endnu ikke på den lokalitet
og i den stand, der kræves for at sikre den af ledelsen
planlagte anvendelse). [Reference: materielle anlægsakti
ver]

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssets
Member

member

Biologiske aktiver til forbrug
[member]

Dette element står for biologiske aktiver til forbrug. Biolo eksempel: IAS 41 43
giske aktiver til forbrug er de aktiver, der høstes som
landbrugsprodukter eller sælges som biologiske aktiver.
[Reference: biologiske aktiver]

DA
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Lån til forbrugere

Den beløbsmæssige størrelse af lån foretaget af virksom Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
heden. [Reference: lån til forbrugere [member]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Lån til forbrugere [member]

Dette element står for lån til enkeltpersoner til personlig eksempel: IFRS 7 IG40B,
brug.
eksempel: IFRS 7 6, eksempel:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMem
ber

member

Betinget vederlag [member]

Dette element står for en overtagende virksomheds Almindelig praksis: IFRS 13 94
forpligtelse til at overdrage yderligere aktiver eller egen
kapitalinteresser til de tidligere ejere af en overtaget virk
somhed som et led i udvekslingen for at opnå bestem
mende indflydelse på den overtagne virksomhed, som er
betinget af forekomsten eller opfyldelsen af specificerede
fremtidige begivenheder eller betingelser.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Betinget vederlag indregnet på
overtagelsestidspunktet

Beløbet på overtagelsestidspunktet for aftaler om betinget Oplysning: IFRS 3 B64 g i
vederlag indregnet som erlagt vederlag ved en virksom
hedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredBy X instant,
VenturerInRelationToInterestsIn credit
JointVentures

Eventualpassiver, som vedrører
kapitalandele i joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af eventualpassiver, som Oplysning: IFRS 12 23 b
vedrører kapitalandele i joint ventures. [Reference: even
tualforpligtelser [member], joint ventures [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

X instant,
credit

Eventualpassiver, som vedrører
kapitalandele i associerede
virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af eventualpassiver, som Oplysning: IFRS 12 23 b
vedrører virksomhedens kapitalandele i associerede virk
somheder. [Reference: associerede virksomheder [mem
ber], eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Eventualforpligtelser [member]

Dette element står for mulige forpligtelser, der hidrører fra Oplysning: IAS 37 88,
tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes oplysning: IFRS 3 B67 c
ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere
usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virk
somhedens fulde kontrol, eller aktuelle forpligtelser, der
hidrører fra tidligere begivenheder, men som ikke er
indregnet, idet: a) det er sandsynligt at indfrielse af forplig
telserne vil medføre et træk på virksomhedens
økonomiske ressourcer, eller b) forpligtelsernes størrelse
ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed. Det repræ
senterer også standardværdien for aksen »Kategorier af
eventualforpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

18.12.2020
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ContingentLiabilitiesOfJointVen
tureMember

member

Eventualforpligtelser, der
vedrører joint ventures
[member]

Dette element står for eventualforpligtelser, der vedrører eksempel: IAS 37 88
joint ventures. [Reference: eventualforpligtelser [member],
joint ventures [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Eventualforpligtelser indregnet
på overtagelsestidspunktet

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der eksempel: IFRS 3 B64 i,
indregnes på overtagelsestidspunktet i en virksomheds eksempel: IFRS 3 IE72
sammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [mem
ber], virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

X instant,
credit

Eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der Oplysning: IFRS 3 B67 c
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
eventualforpligtelser [member], virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFrom
PostemploymentBenefitObliga
tionsMember

member

Eventualforpligtelser
hidrørende fra
pensionsforpligtelser [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse hidrørende Oplysning: IAS 19 152
fra pensionsforpligtelser. Pensionsydelser er personaley
delser (bortset fra fratrædelsesgodtgørelser og kortsigtede
personaleydelser), som forfalder efter ansættelsens ophør.
[Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCostsMember

member

Eventualforpligtelser for
omkostninger forbundet med
afvikling, retablering og
genopretning [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende eksempel: IAS 37 88
omkostninger forbundet med afvikling, retablering og
genopretning. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuarante
esMember

member

Eventualforpligtelser for
garantier [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende Almindelig praksis: IAS 37 88
garantier. [Reference: eventualforpligtelser [member],
garantier [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedO
perationsAxis

axis

Fortsættende og ophørte
aktiviteter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 5
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Præsentation og oplysning
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssetsByType
OfInstrumentAxis

axis

Fortsat engagement i finansielle Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 7 B33
aktiver, hvor indregning er
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
ophørt efter type af instrument eller begreberne i tabellen.
[axis]
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Fortsat engagement i finansielle Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 7 B33
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
aktiver, hvor indregning er
eller begreberne i tabellen.
ophørt efter type af
overdragelse [axis]

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Fortsættende aktiviteter
[member]

Dette element står for komponenter i virksomheden, som Oplysning: IFRS 5
ikke ophørte aktiviteter. En del af en virksomhed omfatter Præsentation og oplysning
aktiviteter og pengestrømme, som klart kan adskilles,
driftsmæssigt og regnskabsmæssigt, fra resten af virksom
heden. Dette element repræsenterer også standardværdien
for aksen »Fortsættende og ophørte aktiviteter«, hvis der
ikke anvendes et andet element. [Reference: ophørte akti
viteter [member], Samlede fortsættende og ophørte akti
viteter [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Kontraktlige aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en virksomheds ret til Oplysning: IFRS 15 105,
vederlag som modydelse for varer eller tjenesteydelser, oplysning: IFRS 15 116 a
som virksomheden har overdraget til en kunde, når
denne ret er betinget af noget andet end et tidsforløb
(f.eks. virksomhedens fremtidige leverancer).

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Kontraktlige aktiver [member]

Dette element står for kontraktlige aktiver. [Reference: Oplysning: IFRS 7 35H b iii,
oplysning: IFRS 7 35M b iii,
kontraktlige aktiver]
eksempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Kontraktløbetid [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 e
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Kontraktløbetid [member]

Dette element står for løbetiden af kontrakter med eksempel: IFRS 15 B89 e
kunder. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Kontraktløbetid«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

Kontraktlige aktiver [abstract]

18.12.2020
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Dokumentationsetikette

Referencer

ContractLiabilities

Den beløbsmæssige størrelse af en virksomheds forplig Oplysning: IFRS 15 105,
telse til en kunde at overdrage varer eller tjenesteydelser, oplysning: IFRS 15 116 a
for hvilke virksomheden har modtaget vederlag fra
kunden (eller for hvilke det pågældende beløb er forfal
dent).

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeEx
changedInDerivativeFinancialIn
strumentForWhichGrossCash
FlowsAreExchanged

X instant,
credit

Kontraktlige beløb, der
udveksles i et afledt finansielt
instrument, for hvilket der
udveksles bruttopengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede eksempel: IFRS 7 B11D d
pengestrømme i forbindelse med kontraktlige beløb, der
udveksles i et afledt finansielt instrument, for hvilket der
udveksles bruttopengestrømme. [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Kontraktlige
investeringsforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af de investeringsforpligtel Almindelig praksis:
ser, som virksomheden har indgået kontrakter om. [Refe IAS 1 112 c
rence: investeringsforpligtelser]

ifrs-full

ContractualCommitmentsFor
AcquisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Kontraktlige forpligtelser til
anskaffelse af immaterielle
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser Oplysning: IAS 38 122 e
til anskaffelse af immaterielle aktiver.

ifrs-full

ContractualCommitmentsFor
AcquisitionOfPropertyPlantAn
dEquipment

X instant,
credit

Kontraktlige forpligtelser
vedrørende anskaffelse af
materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser Oplysning: IAS 16 74 c
vedrørende anskaffelse af materielle anlægsaktiver. [Refe
rence: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Kontraktmæssig servicemargin

Den beløbsmæssige størrelse af den kontraktmæssige Oplysning: IFRS 17 109 —
servicemargin. [Reference: kontraktmæssig servicemargin Ikrafttrædelse 1.1.2021
[member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginMem
ber

member

Kontraktmæssig servicemargin
[member]

Dette element står for en komponent af den regnskabs
mæssige værdi af aktivet eller forpligtelsen for en gruppe
af forsikringskontrakter, som repræsenterer det endnu
ikke optjente positive resultat, som virksomheden vil
indregne, når denne leverer tjenesteydelser i henhold til
forsikringskontrakterne i gruppen.
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Oplysning: IFRS 17 101 c —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 d —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dette element står for den kontraktmæssige servicemar Oplysning: IFRS 17 114 c —
gin, som ikke er forbundet med kontrakter, der eksiste Ikrafttrædelse 1.1.2021
rede på overgangstidspunktet, og for hvilke den ændrede
retrospektive tilgang (som beskrevet i afsnit C6-C19 i
IFRS 17) eller tilgangen med dagsværdi (som beskrevet i
afsnit C20-C24 i IFRS 17) er anvendt. [Reference:
kontraktmæssig servicemargin [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRela
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichFairVa
lueApproachHasBeenApplied
Member

member

Kontraktmæssig servicemargin,
som er forbundet med
kontrakter, der eksisterede på
overgangstidspunktet, og for
hvilke tilgangen med dagsværdi
er anvendt [member]

Dette element står for den kontraktmæssige servicemar Oplysning: IFRS 17 114 b —
gin, som er forbundet med kontrakter, der eksisterede på Ikrafttrædelse 1.1.2021
overgangstidspunktet, og for hvilke tilgangen med dags
værdi (som beskrevet i afsnit C20-C24 i IFRS 17) er
anvendt. [Reference: kontraktmæssig servicemargin [mem
ber]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRela
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModifi
edRetrospectiveApproachHas
BeenAppliedMember

member

Kontraktmæssig servicemargin,
som er forbundet med
kontrakter, der eksisterede på
overgangstidspunktet, og for
hvilke den ændrede
retrospektive tilgang er anvendt
[member]

Dette element står for den kontraktmæssige servicemar Oplysning: IFRS 17 114 a —
gin, som er forbundet med kontrakter, der eksisterede på Ikrafttrædelse 1.1.2021
overgangstidspunktet, og for hvilke den ændrede retro
spektive tilgang (som beskrevet i afsnit C6-C19 i IFRS
17) er anvendt. [Reference: kontraktmæssig servicemargin
[member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmploy
erNetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
debit

Arbejdsgivers bidrag til
pensionsordning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 f
telse (aktiv) som følge af arbejdsgiverens bidrag til en
ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference: ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParti X duration,
cipantsNetDefinedBenefitLiabili debit
tyAsset

Deltagerne i en
pensionsordnings bidrag til
pensionsordning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 f
telse (aktiv) som følge af deltagerne i en pensionsordnings
bidrag til en ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference:
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Bidrag til pensionsordning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 f
telse (aktiv) som følge af bidrag til en ydelsesbaseret
pensionsordning. [Reference: ydelsesbaseret pensionsfor
pligtelse (aktiv), ydelsesbaserede pensionsordninger [mem
ber]]
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Dokumentationsetikette

Referencer

Bidrag til pensionsordning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[abstract]

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsService
AndOperatingRights

X instant,
debit

Copyrights, patenter, andre
industrielle enerettigheder og
rettigheder vedrørende
tjenesteydelser og
driftsrettigheder

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 e
repræsenterer copyrights, patenter, andre industrielle
enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser
og driftsrettigheder. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsService
AndOperatingRightsMember

member

Copyrights, patenter, andre
industrielle enerettigheder og
rettigheder vedrørende
tjenesteydelser og
driftsrettigheder [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, eksempel: IAS 38 119 e
der repræsenterer copyrights, patenter, andre industrielle
enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser
og driftsrettigheder. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Virksomhedens
gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som Almindelig praksis:
virksomheden besidder, og som er udstedt af en virk IAS 1 112 c
somhed i koncernen. [Reference: gældsinstrumenter, som
besiddes]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Lån til virksomheder i
koncernen

Den beløbsmæssige størrelse af lån ydet af virksomheden. Almindelig praksis:
[Reference: Lån til virksomheder i koncernen [member]] IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Lån til virksomheder i
koncernen [member]

Dette element står for lån til virksomheder i koncernen. Almindelig praksis: IAS 1
112 c, eksempel: IFRS 7 6,
eksempel: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kostprismetode [member]

Dette element står for en værdiansættelsesmetode, der eksempel: IFRS 13 62
afspejler det beløb, der aktuelt kræves for at erstatte akti
vets kapacitet (ofte benævnt aktuel genanskaffelsesværdi).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedA
sExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Kostprisen for
varebeholdninger, som er
indregnet som omkostning i
regnskabsåret

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, der er Oplysning: IAS 2 36 d
indregnet som omkostning i regnskabsåret. [Reference:
varebeholdninger]

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Omkostning ved salg af varer

Den beløbsmæssige størrelse af varer, der blev solgt i Almindelig praksis: IAS 1 85
regnskabsåret og indregnet som omkostning.
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostning ved salg af købt
energi

Den beløbsmæssige størrelse af købt energi, der blev solgt Almindelig praksis:
i regnskabsåret og indregnet som omkostning.
IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Vareforbrug

De omkostninger, der er direkte eller indirekte knyttet til Oplysning: IAS 1 99,
de solgte varer eller tjenesteydelser, og som kan omfatte, oplysning: IAS 1 103
men ikke er begrænset til, omkostninger, der tidligere er
indregnet ved målingen af de varer, som nu er solgt,
ikkeallokerede indirekte produktionsomkostninger og
unormalt høje produktionsomkostninger.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Vareforbrug, føde- og
drikkevarer

Vareforbruget knyttet til føde- og drikkevarer. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 85
vareforbrug]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Vareforbrug, hoteldrift

Vareforbruget knyttet til hoteldrift. [Reference: varefor Almindelig praksis: IAS 1 85
brug]

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancy
Services

X duration,
debit

Vareforbrug,
udlejningstjenesteydelser

Vareforbruget knyttet til udlejningstjenesteydelser. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 85
rence: vareforbrug]

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith
CustomersMember

member

Omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder
[member]

Dette element står for en kategori af aktiver hidrørende eksempel: IFRS 15 128 a
fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder, der repræsen
terer omkostningerne forbundet med opnåelse af
kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende
fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Modparter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 B52
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Modparter [member]

Dette element står for andre parter i transaktionen end Oplysning: IFRS 7 B52
virksomheden. Det repræsenterer også standardværdien
for aksen »Modparter«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Hjemland [member]

Dette element står for det land, hvor virksomheden er Oplysning: IFRS 8 33 b,
registreret, og hvor den har registreret adresse eller hjem oplysning: IFRS 8 33 a
sted.

18.12.2020
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CountryOfIncorporation

text

Indregistreringsland

Det land, hvor virksomheden er registreret.

Oplysning: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Registreringsland for den
virksomhed, hvis
koncernregnskab er blevet
udarbejdet og offentliggjort

Det land, hvor virksomhedens øverste modervirksomhed Oplysning: IAS 27 16 a
eller en mellemliggende modervirksomhed, hvis koncern
regnskaber, som er i overensstemmelse med IFRS, er
blevet udarbejdet og offentliggjort, er blevet registreret.
[Reference: konsoliderede [member], IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoin
tOperation

text

Driftsfællesskabets
registreringsland

Det land, hvor virksomhedens driftsfællesskab er registre Oplysning: IFRS 12 21 a iii
ret. [Reference: driftsfællesskaber [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint text
Venture

Joint venturets registreringsland Det land, hvor virksomhedens joint venture er registreret. Oplysning: IAS 27 16 b ii,
oplysning: IAS 27 17 b ii,
[Reference: joint ventures [member]]
oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfAssociate

text

Den associerede virksomheds
registreringsland

Det land, hvor virksomhedens associerede virksomhed er Oplysning: IAS 27 16 b ii,
registreret.
[Reference:
associerede
virksomheder oplysning: IAS 27 17 b ii,
[member]]
oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

text

Dattervirksomhedens
registreringsland

Det land, hvor virksomhedens dattervirksomhed er regi Oplysning: IAS 27 16 b ii,
streret. [Reference: dattervirksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 17 b ii,
oplysning: IFRS 12 12 b,
oplysning: IFRS 12 19B b
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oprettelsesdato [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 8 28 f i,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 8 29 c i,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Afledt kreditinstrument,
dagsværdi

Dagsværdien af et afledt kreditinstrument. [Reference: til Oplysning: IFRS 7 24G a
dagsværdi [member], afledte finansielle instrumenter
[member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalA
mount

X instant

Afledt kreditinstrument,
nominelt beløb

Det nominelle beløb for et afledt kreditinstrument. [Refe Oplysning: IFRS 7 24G a
rence: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Krediteksponering

Den beløbsmæssige størrelse af eksponering for tab ved eksempel: IFRS 7 IG24 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
kreditrisiko. [Reference: kreditrisiko [member]]
eksempel: IFRS 7 IG25 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsAxis

axis

Kreditforringelse af finansielle
instrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 35H,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 35M
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsMember

member

Kreditforringelse af finansielle
instrumenter [member]

Dette element står for enhver kreditforringelse af finansi Oplysning: IFRS 7 35H,
elle instrumenter. Et finansielt aktiv er værdiforringet, når oplysning: IFRS 7 35M
en eller flere begivenheder, som har en negativ indvirk
ning på det finansielle aktivs skønnede fremtidige penge
strømme, er indtruffet. Dette element repræsenterer også
standardværdien for aksen »Kreditforringelse af finansielle
instrumenter«, hvis der ikke anvendes et andet element.
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Kreditrelaterede indtægter fra
provisioner og gebyrer

De indregnede indtægter fra provisioner og gebyrer. [Refe Almindelig praksis:
rence: indtægter fra provisioner og gebyrer]
IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

kreditrisiko [member]

Dette element står for risikoen for, at et finansielt instru
ments ene part ikke indfrier en forpligtelse og dermed
påfører den anden part et tab. [Reference: finansielle
instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

member

Kreditspænd, målingsinput
[member]

Dette element står for det kreditspænd, der anvendes som Almindelig praksis:
et målingsinput.
IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValue
RecognisedInProfitOrLossOnSa
lesOfInvestmentPropertyBetwe
enPoolsOfAssetsMeasuredUsing
DifferentModels

X duration,
credit

Akkumuleret ændring i
dagsværdien indregnet i
resultatet ved salg af
investeringsejendomme mellem
sammenlagte aktiver målt ved
anvendelse af forskellige
modeller

Den akkumulerede ændring i dagsværdi, som er indregnet Oplysning: IAS 40 75 f iv
i resultatet ved salg af en investeringsejendom fra en
sammenlægning af aktiver, hvor kostprismodellen er
anvendt, til en sammenlægning af aktiver, hvor dagsvær
dien er anvendt. [Reference: dagsværdimodellen
[member], investeringsejendomme]

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposa X duration,
lOfInvestmentsInEquityInstru
credit
mentsDesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

Akkumulerede tab (gevinster)
ved afhændelse af investeringer
i egenkapitalinstrumenter, der
er klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

De akkumulerede tab (gevinster) ved afhændelse af inve Oplysning: IFRS 7 11B c
steringer i egenkapitalinstrumenter, som virksomheden
har klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviously X duration,
RecognisedInOtherComprehen credit
siveIncomeArisingFromReclassi
ficationOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeIntoFairValueTh
roughProfitOrLossMeasurement
Category

Akkumulerede gevinster (tab),
som tidligere er indregnet i
øvrig totalindkomst,
hidrørende fra omklassifikation
af finansielle aktiver fra
kategorien måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til
kategorien måling til dagsværdi
gennem resultatet

De akkumulerede gevinster (tab), som tidligere er Oplysning: IAS 1 82 cb
indregnet i øvrig totalindkomst, hidrørende fra omklas
sifikationen af finansielle aktiver fra kategorien måling
til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst til kategorien
måling til dagsværdi gennem resultatet. [Reference:
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resul
tatet, øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 32
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CumulativePreferenceDividends
NotRecognised

X duration

Kumulativt præferenceudbytte,
som ikke er indregnet

Den beløbsmæssige størrelse af kumulativt præferenceud Oplysning: IAS 1 137 b
bytte, som ikke er indregnet.

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfAssociates

X instant,
credit

Kumulativ ikkeindregnet andel
af tabet i associerede
virksomheder

Den samlede beløbsmæssige størrelse af den ikkeindreg Oplysning: IFRS 12 22 c
nede andel af tabet i associerede virksomheder, hvis virk
somheden er ophørt med at indregne sin del af tabet ved
anvendelsen af den indre værdis metode. [Reference:
associerede virksomheder [member], ikkeindregnet andel
af tabet i associerede virksomheder]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Kumulativ ikkeindregnet andel
af tabet i joint ventures

Den samlede beløbsmæssige størrelse af den ikkeindreg Oplysning: IFRS 12 22 c
nede andel af tabet i joint ventures, hvis virksomheden er
ophørt med at indregne sin del af tabet ved anvendelsen
af den indre værdis metode. [Reference: joint ventures
[member], ikkeindregnet andel af tabet i joint ventures]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfJointVenturesTransi
tionFromProportionateConsoli
dationToEquityMethod

X instant,
credit

Kumulativ ikkeindregnet andel
af tabet i joint ventures,
overgang fra pro ratakonsolidering til den indre
værdis metode

Virksomhedens kumulative ikkeindregnede andel af tabet i Oplysning: IFRS 11 C4
dens joint ventures, hvor overgangen fra pro rata-konso
lidering til den indre værdis metode er sket. [Reference:
joint ventures [member], kumulativ ikkeindregnet andel af
tabet i joint ventures]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutarisiko [member]

Dette element står for en type markedsrisiko, der afspejler
risikoen for, at dagsværdien af eller fremtidige penge
strømme fra et finansielt instrument vil svinge som
følge af ændringer i valutakurser. [Reference: finansielle
instrumenter, kategori [member]]

DA

ifrs-full

L 429/94

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a ii —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 Definerede
termer
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrencySwapContractMember

member

Valutaswapkontrakt [member]

Dette element står for en valutaswapkontrakt. [Reference: Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
swapkontrakt [member]]

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOt
herCurrentLiabilities

X instant,
credit

Kortfristede periodiserede
omkostninger og andre
kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede periodiserede Almindelig praksis: IAS 1 55
omkostninger og andre kortfristede forpligtelser. [Refe
rence: periodiseringer, andre kortfristede forpligtelser]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Kortfristede periodiserede
indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede periodiserede Almindelig praksis:
indtægter. [Reference: periodiserede indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Kortfristede modtagne forskud
fra kunder

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede modtagne Almindelig praksis: IAS 1 55
betalinger for fremtidig levering af varer eller tjenestey
delser. [Reference: forskud fra kunder]

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Kortfristede forskud til
leverandører

Den beløbsmæssige størrelse af forskud til leverandører Almindelig praksis:
før modtagelse af varer eller tjenesteydelser.
IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Landbrugsprodukter

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af høstet udbytte af virksomhedens biolo
giske aktiver. [Reference: biologiske aktiver, varebehold
ninger]

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredited
DirectlyToEquity

X duration,
debit

Aktuel og udskudt skat
vedrørende poster indregnet
direkte på egenkapitalen

Den samlede aktuelle og udskudte skat, der vedrører Oplysning: IAS 12 81 a
bestemte poster, som er indregnet direkte på egenkapita
len, eksempelvis: a) en regulering primo i overført resultat,
der følger af enten en ændring i regnskabspraksis, som
anvendes med tilbagevirkende kraft, eller korrektion af en
fejl, og b) beløb, der opstår på tidspunktet for første
indregning af et sammensat finansielt instruments egen
kapitalelement. [Reference: udskudt skat vedrørende
poster indregnet direkte på egenkapitalen, overført resul
tat, finansielle instrumenter, kategori [member]]

DA

ifrs-full
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Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredited
DirectlyToEquityAbstract

Aktuel og udskudt skat
vedrørende poster indregnet
direkte på egenkapitalen
[abstract]

ifrs-full

CurrentAssets

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Omsætningsaktiver
(forpligtelser)

Den beløbsmæssige størrelse af omsætningsaktiver med Almindelig praksis: IAS 1 55
fradrag af den beløbsmæssige størrelse af kortfristede
forpligtelser.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsset
sOrDisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

X instant,
debit

Omsætningsaktiver (ikke
anlægsaktiver) eller
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg eller
besiddelse med henblik på
udlodning til ejerne

Den beløbsmæssige størrelse af omsætningsaktiver (ikke Oplysning: IAS 1 66
anlægsaktiver) eller afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg eller besiddelse med
henblik på udlodning til ejerne. [Reference: omsætnings
aktiver, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besid
delse med henblik på salg [member], anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg, anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klas
sificeret som besiddelse med henblik på udlodning til
ejerne]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Omsætningsaktiver indregnet
på overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
omsætningsaktiver, som er overtaget ved en virksomheds IFRS 3 B64 i
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Kortfristede biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede biologiske Oplysning: IAS 1 54 f
aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Kortfristede biologiske aktiver
[member]

Dette element står for kortfristede biologiske aktiver. Almindelig praksis: IAS 41 50
[Reference: biologiske aktiver]

DA

ifrs-full

L 429/96

Præfiks

X instant,
debit

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksom Oplysning: IAS 1 66,
heden a) forventer at realisere eller har til hensigt at oplysning: IFRS 12 B12 b i,
sælge eller forbruge som led i den normale driftscyklus, eksempel: IFRS 12 B10 b
b) primært besidder med handel for øje, c) forventer at
realisere inden for 12 måneder efter regnskabsårets afslut
ning, eller d) klassificerer som likvider (som defineret i
IAS 7), medmindre aktivet er underlagt en begrænsning,
som gør, at det ikke kan omsættes eller anvendes til at
indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter regnskabs
årets afslutning. [Reference: aktiver]
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentBondsIssuedAndCurrent X instant,
PortionOfNoncurrentBondsIs
credit
sued

Udstedte kortfristede
obligationer og kortfristet del
af udstedte langfristede
obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede obli Almindelig praksis:
gationer og den kortfristede del af udstedte langfristede IAS 1 112 c
obligationer. [Reference: udstedte obligationer]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorro
wings

Kortfristede lån og kortfristet
del af langfristede lån

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede lån og kort Almindelig praksis: IAS 1 55
fristet del af langfristede lån. [Reference: lån]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorro
wingsAbstract

Kortfristede lån og kortfristet
del af langfristede lån [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorro
wingsByTypeAbstract

Kortfristede lån og kortfristet
del af langfristede lån efter type
[abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssue
dAndCurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Udstedte kortfristede
omsætningspapirer og
kortfristet del af udstedte
langfristede omsætningspapirer

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede Almindelig praksis:
omsætningspapirer og den kortfristede del af udstedte IAS 1 112 c
langfristede omsætningspapirer. [Reference: udstedte kort
fristede omsætningspapirer]

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Kortfristede kontraktlige
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede kontraktlige Oplysning: IFRS 15 105
aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Kortfristede kontraktlige
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede kontraktlige Oplysning: IFRS 15 105
forpligtelser. [Reference: kontraktlige forpligtelser]

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Råolie

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af uraffineret råolie. [Reference: varebehold
ninger]

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Kortfristede udstedte
gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede Almindelig praksis: IAS 1 55
gældsinstrumenter. [Reference: udstedte gældsinstrumen
ter]

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant,
credit

Kortfristede indskud fra kunder Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede indskud fra Almindelig praksis: IAS 1 55
kunder. [Reference: indskud fra kunder]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets X instant,
debit

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

X instant,
credit

L 429/97

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede afledte finansi Almindelig praksis: IAS 1 55
elle aktiver. [Reference: afledte finansielle aktiver]

Den Europæiske Unions Tidende

Kortfristede afledte finansielle
aktiver

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
credit

Kortfristede afledte finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede afledte finansi Almindelig praksis: IAS 1 55
elle forpligtelser. [Reference: afledte finansielle forpligtel
ser]

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Kortfristet skyldigt udbytte

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristet skyldigt Almindelig praksis: IAS 1 55
udbytte. [Reference: skyldigt udbytte]

ifrs-full

member
CurrentEstimateOfFutureCas
hOutflowsToBePaidToFulfilObli
gationMeasurementInputMem
ber

Aktuelt skøn om fremtidige
udgående pengestrømme, der
skal betales for at opfylde en
forpligtelse, målingsinput
[member]

Dette element står for det aktuelle skøn om fremtidige eksempel: IFRS 13 B36 d
udgående pengestrømme, der skal betales for at opfylde
en forpligtelse, anvendt som et målingsinput.

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Kortfristede skyldige
punktafgifter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede skyldige Almindelig praksis: IAS 1 78
punktafgifter. [Reference: skyldige punktafgifter]

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Kortfristede finansielle
leasingtilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
leasingtilgodehavender. [Reference: finansielle leasingtil
godehavender]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 25
aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmor
tisedCost

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 f
aktiver målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 h
aktiver til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: finansielle aktiver til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Den Europæiske Unions Tidende

CurrentDerivativeFinancialLiabi
lities

DA

ifrs-full

L 429/98

Præfiks

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst [abstract]
Kortfristede finansielle aktiver
Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
til dagsværdi gennem resultatet aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

18.12.2020

X instant,
debit

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAbstract

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet
[abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret som besiddelse
med handelshensigt

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Almindelig praksis: IAS 1 55,
aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet, der er klas oplysning: IFRS 7 8 a —
sificeret som besiddelse med handelshensigt. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassifi
ceret som besiddelse med handelshensigt]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa X instant,
lueThroughProfitOrLossDesigna debit
tedUponInitialRecognition

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første
indregning eller efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet, der er klas
sificeret som sådanne ved første indregning eller efterføl
gende. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, klassificeret ved første indregning eller efterføl
gende]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossManda
torilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
som skal klassificeres som målt
til dagsværdi

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
aktiver, som skal klassificeres som målt til dagsværdi i
overensstemmelse med IFRS 9. [Reference: finansielle
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, som skal klassifi
ceres som målt til dagsværdi]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
målt som sådanne i
overensstemmelse med
undtagelsen ved generhvervelse
af egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a —
aktiver til dagsværdi gennem resultatet målt som Ikrafttrædelse 1.1.2021
sådanne i overensstemmelse med undtagelsen vedrørende
generhvervelse af egne egenkapitalinstrumenter. [Refe
rence: finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet,
målt som sådanne i overensstemmelse med undtagelsen
ved generhvervelse af egne egenkapitalinstrumenter]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet
målt som sådanne i
overensstemmelse med
undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a —
aktiver til dagsværdi gennem resultatet målt som Ikrafttrædelse 1.1.2021
sådanne i overensstemmelse med undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle forpligtelser. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet målt
som sådanne i overensstemmelse med undtagelsen
vedrørende tilbagekøb af egne finansielle forpligtelser]

DA

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentFinancialAssetsAvailable X instant,
debit
forsale

Kortfristede finansielle aktiver
disponible for salg

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 d —
aktiver disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver Udløbsdato 1.1.2021
disponible for salg, kortfristede finansielle aktiver]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 h
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Kortfristede finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 25
forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Kortfristede finansielle
forpligtelser til amortiseret
kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 g,
forpligtelser målt til amortiseret kostpris. [Reference: oplysning: IFRS 7 8 f —
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLoss
credit

Kortfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet. [Refe
rence: finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resul
tatet]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossAbs
tract

Kortfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossClas credit
sifiedAsHeldForTrading

Kortfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
som besiddelse med
handelshensigt

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder
definitionen af »som besiddes med handelshensigt«. [Refe
rence: kortfristede finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossDe
credit
signatedUponInitialRecognition

Kortfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet, der er
klassificeret som sådanne ved første indregning eller efter
følgende. [Reference: finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret ved første indregning eller
efterfølgende]

DA

ifrs-full

L 429/100

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Føde- og drikkevarer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af føde- og drikkevarer. [Reference: varebe
holdninger]

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Brændstof

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af brændstoffer. [Reference: varebeholdnin
ger]

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Kortfristede offentlige tilskud

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede offentlige Almindelig praksis: IAS 1 55
tilskud, der er indregnet i opgørelsen af finansiel stilling
som udskudt indtægt. [Reference: myndighed [member],
udskudt indtægt, offentlige tilskud]

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Kortfristede hold-til-udløbinvesteringer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hold-til-udløb- Oplysning:
investeringer. [Reference: hold-til-udløb-investeringer]
IFRS 7 8 b — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Kortfristede skyldige renter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede skyldige Almindelig praksis:
renter. [Reference: skyldige renter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavende
renter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis:
vende renter. [Reference: tilgodehavende renter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFro
mExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

Kortfristede varebeholdninger,
der besiddes med henblik på
salg

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af varebeholdninger, der besiddes med
henblik på salg som led i det normale forretningsforløb.
[Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Kortfristede varebeholdninger i
transit

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af varebeholdninger i transit. [Reference:
varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Kortfristede investeringer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede investeringer. Almindelig praksis: IAS 1 55

Den Europæiske Unions Tidende

CurrentFoodAndBeverage

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Kortfristede varebeholdninger
relatereret til
udvindingsaktiviteter [abstract]

L 429/101

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Kortfristede investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der er
klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede investeringer i Oplysning: IFRS 7 8 h
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: investeringer i egenkapitalinstrumenter, der klassifi
ceres til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Kortfristede leasingforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede leasingforplig Oplysning: IFRS 16 47 b
telser. [Reference: leasingforpligtelser]

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

Kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som: a) virk Oplysning: IAS 1 69,
somheden forventer at indfri som led i den normale drift oplysning: IFRS 12 B12 b iii,
scyklus, b) virksomheden primært besidder med handel eksempel: IFRS 12 B10 b
for øje, c) skal indfries inden for 12 måneder efter regn
skabsårets afslutning, eller d) virksomheden ikke har en
ubetinget ret til at udskyde indfrielsen af i mindst 12
måneder efter regnskabsårets afslutning.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLia
bilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Kortfristede forpligtelser,
bortset fra forpligtelser, der er
medtaget i afståelsesgrupper,
der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser, Oplysning: IAS 1 69
bortset fra forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrup
per, der er klassificeret som besiddelse med henblik på
salg. [Reference: kortfristede forpligtelser, afståelsesgrup
per, der er klassificeret som besiddelse med henblik på
salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelses
grupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik
på salg]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Kortfristede forpligtelser
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for kort Almindelig praksis:
fristede forpligtelser, der er overtaget ved en virksomheds IFRS 3 B64 i
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Kortfristede lån og
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede lån og tilgode Oplysning: IFRS 7 8 c —
havender. [Reference: lån og tilgodehavender]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur
rentPortionOfNoncurrentLoans
Received

X instant,
credit

Modtagne kortfristede lån og
kortfristet del af langfristede
modtagne lån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne kortfristede lån Almindelig praksis:
og den kortfristede del af langfristede modtagne lån. IAS 1 112 c
[Reference: modtagne lån]

Kortfristede forpligtelser
[abstract]

18.12.2020

X instant,
debit
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strumentsDesignatedAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncome
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentMaterialsAndSuppliesTo X instant,
debit
BeConsumedInProductionPro
cessOrRenderingServices

Råvarer og hjælpematerialer til
brug i produktionsprocessen
eller levering af tjenesteydelser

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af råvarer og hjælpematerialer til brug i
produktionsprocessen eller ved levering af tjenesteydelser.
[Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentMember

member

Kortfristet [member]

Dette element står for et kort tidsinterval.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Naturgas

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af en naturligt forekommende carbonhyd
ridgasblanding. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedA X instant,
sCollateralForWhichTransferee debit
HasRightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

Kortfristede ikkekontante
aktiver, der er stillet som
sikkerhed, og hvor erhververen
i henhold til en kontrakt eller
almindelig praksis har ret til at
sælge eller genpantsætte pantet

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede ikkekontante Oplysning: IFRS 9 3.2.23 a,
aktiver (såsom gælds- eller egenkapitalinstrumenter), der oplysning: IAS 39 37 a —
er stillet som sikkerhed over for erhververen, og hvor Udløbsdato 1.1.2021
erhververen i henhold til en kontrakt eller almindelig
praksis har ret til at sælge eller genpantsætte pantet.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebenturesIs
sued

X instant,
credit

Kortfristede udstedte
gældsbreve og obligationer og
kortfristet del af langfristede
udstedte gældsbreve og
obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede Almindelig praksis:
gældsbreve og obligationer og den kortfristede del af IAS 1 112 c
udstedte langfristede gældsbreve og obligationer. [Refe
rence: udstedte gældsbreve og obligationer]

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Malmlagre

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af malmlagre. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Emballage- og
opbevaringsmaterialer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af emballage- og opbevaringsmaterialer.
[Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfE X instant,
credit
nergy

Kortfristede forpligtelser
vedrørende køb af energi

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende køb af energi. [Reference: forpligtelser
vedrørende køb af energi]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

Kortfristede forpligtelser
vedrørende køb af
anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende køb af anlægsaktiver. [Reference: forpligtelser
vedrørende køb af anlægsaktiver]

eksempel: IFRS 7 IG20D,
eksempel: IFRS 7 35N,
almindelig praksis: IFRS 7 37
— Udløbsdato 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende
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X instant,
credit

Kortfristede forpligtelser
Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende socialsikring og
vedrørende socialsikring og andre skatter end indkomst
andre skatter end indkomstskat skat. [Reference: forpligtelser vedrørende social sikring og
andre skatter end indkomstskat]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetroche
micalProducts

X instant,
debit

Olieprodukter og petrokemiske Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
produkter
terer værdien af produkter fremstillet af råolie og natur
gas. [Reference: råolie, naturgas]

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBor
rowings

X instant,
credit

Kortfristet del af langfristede
lån

Den kortfristede del af langfristede lån. [Reference: lån] Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Kortfristede forudbetalte
omkostninger

Det indregnede beløb for omsætningsaktiver for udgifter, Almindelig praksis:
der er afholdt før det regnskabsår, hvor den økonomiske IAS 1 112 c
fordel vil blive realiseret.

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

Kortfristede forudbetalinger

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forudbetalin eksempel: IAS 1 78 b
ger. [Reference: forudbetalinger]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther
CurrentAssets

X instant,
debit

Kortfristede forudbetalinger og
andre omsætningsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forudbeta Almindelig praksis: IAS 1 55
linger og andre omsætningsaktiver. [Reference: andre
kortfristede omsætningsaktiver, kortfristede forudbetalin
ger]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Kortfristede
programmeringsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede programme Almindelig praksis: IAS 1 55
ringsaktiver. [Reference: programmeringsaktiver]

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte Oplysning: IAS 1 54 l
forpligtelser. [Reference: hensatte forpligtelser]

Kortfristede forudbetalinger
[abstract]
X instant,
debit

Kortfristede forudbetalinger og
kortfristede periodiserede
indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forudbeta Almindelig praksis:
linger og kortfristede periodiserede indtægter. [Reference: IAS 1 112 c
forudbetalinger, periodiserede indtægter]

Den Europæiske Unions Tidende

CurrentPayablesOnSocialSecuri
tyAndTaxesOtherThanIncome
Tax
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ifrs-full
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Præfiks
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

CurrentProvisionsAbstract

Kortfristede hensatte
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployee
Benefits

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser vedrørende
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte Oplysning: IAS 1 78 d
forpligtelser vedrørende personaleydelser. [Reference:
hensatte forpligtelser vedrørende personaleydelser]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSupplies

X instant,
debit

Råvarer og hjælpematerialer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af råvarer og hjælpematerialer. [Reference:
hjælpematerialer, råvarer]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAbstract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs
sociates

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender
hos associerede selskaber

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender hos associerede virksomheder. [Reference: associe
rede virksomheder [member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender
hos joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender hos joint ventures. [Reference: joint ventures
[member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender fra Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Oplysning: IFRS 15 105
kontrakter med kunder
vender fra kontrakter med kunder. [Reference: tilgodeha
vender fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRenta
lOfProperties

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender fra Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
udlejning af ejendomme
vender fra udlejning af ejendomme. [Reference: tilgodeha
vender fra udlejning af ejendomme]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender fra Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
salg af ejendomme
vender fra salg af ejendomme. [Reference: tilgodehavender
fra salg af ejendomme]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender fra Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
andre skatter end indkomstskat vender fra andre skatter end indkomstskat. [Reference:
tilgodehavender fra andre skatter end indkomstskat]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Kortfristet ydelsesbaseret aktiv

Den beløbsmæssige størrelse af det kortfristede ydelses Almindelig praksis: IAS 1 55
baserede aktiv. [Reference: ydelsesbaseret aktiv]

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDe
finedBenefitPlan

X instant,
credit

Kortfristet ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse

Den beløbsmæssige størrelse af den kortfristede ydelses Almindelig praksis: IAS 1 55
baserede pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse]

DA

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette
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Kortfristede hensatte
Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel: IAS 37 Eksempel 4
forpligtelser til tilbagebetalinger forpligtelser til tilbagebetalinger. [Reference: hensatte Tilbagebetalingspolitik,
forpligtelser til tilbagebetalinger]
eksempel: IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCas
hEquivalents

X instant,
debit

Kortfristede begrænsede
likvider

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede begrænsede Almindelig praksis: IAS 1 55
likvider. [Reference: begrænsede likvider]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Kortfristede tilbageholdte
betalinger

Tilbageholdte beløb for kortfristede betalinger. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 78
tilbageholdte betalinger]

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRecei
vedAndCurrentPortionOfNon
currentSecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Modtagne kortfristede sikrede
banklån og kortfristet del af
modtagne langfristede sikrede
banklån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne kortfristede Almindelig praksis:
sikrede banklån og den kortfristede del af modtagne lang IAS 1 112 c
fristede sikrede banklån. [Reference: modtagne sikrede
banklån]

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Pensionsomkostninger
vedrørende det aktuelle
regnskabsår, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 a
telse (aktiv) hidrørende fra arbejdsydelser i det aktuelle
regnskabsår. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforplig
telse (aktiv)]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Aktuelle skatteaktiver

Det beløb, der allerede er betalt i aktuel skat vedrørende Oplysning: IAS 1 54 n
indeværende og tidligere regnskabsår, som overstiger det
skyldige beløb for disse regnskabsår. Aktuel skat er betal
bare (genindvindelige) indkomstskatter vedrørende regn
skabsårets skattepligtige indkomst (skattemæssige under
skud).

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Aktuelle skatteaktiver,
kortfristede

Den beløbsmæssige størrelse af aktuelle skatteaktiver. Oplysning: IAS 1 54 n
[Reference: aktuelle skatteaktiver]

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Aktuelle skatteaktiver,
langfristede

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede aktuelle skat Oplysning: IAS 1 54 n
teaktiver. [Reference: aktuelle skatteaktiver]

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Aktuel skatteomkostning
(skatteindtægt)

Den beløbsmæssige størrelse af betalbare (genindvindelige) eksempel: IAS 12 80 a
indkomstskatter vedrørende regnskabsårets skattepligtige
indkomst (skattemæssige underskud).

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

X duration,
debit

Aktuel skatteomkostning
(skatteindtægt) og reguleringer
vedrørende aktuel skat for
tidligere regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af aktuel skatteomkostning Almindelig praksis: IAS 12 80
(skatteindtægt) og reguleringer vedrørende den aktuelle
skat for tidligere regnskabsår. [Reference: aktuel skatte
omkostning (skatteindtægt), regulering for aktuel skat
for tidligere regnskabsår]

18.12.2020
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ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriodsAbstract

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Aktuelle skatteforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktuel skat i indeværende Oplysning: IAS 1 54 n
og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt.
Aktuel skat er betalbare (genindvindelige) indkomstskatter
vedrørende regnskabsårets skattepligtige indkomst (skatte
mæssige underskud).

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Aktuelle skatteforpligtelser,
kortfristede

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede aktuelle skat Oplysning: IAS 1 54 n
teforpligtelser. [Reference: aktuelle skatteforpligtelser]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant,
credit

Aktuelle skatteforpligtelser,
langfristede

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede aktuelle skat Oplysning: IAS 1 54 n
teforpligtelser. [Reference: aktuelle skatteforpligtelser]

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItems
ChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

X duration,
debit

Udskudt skat vedrørende
poster indregnet direkte på
egenkapitalen

Den beløbsmæssige størrelse af aktuel skat, der vedrører Oplysning: IAS 12 81 a
bestemte poster, som er indregnet direkte på egenkapita
len, eksempelvis: a) en regulering primo i overført resultat,
der følger af enten en ændring i regnskabspraksis, som
anvendes med tilbagevirkende kraft, eller korrektion af en
fejl, og b) beløb, der opstår på tidspunktet for første
indregning af et sammensat finansielt instruments egen
kapitalelement. [Reference: overført resultat, finansielle
instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender fra Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha eksempel: IAS 1 78 b,
salg og tjenesteydelser
vender fra salg og tjenesteydelser. [Reference: tilgodeha eksempel: IAS 1 68
vender fra salg og tjenesteydelser]

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOf
NoncurrentUnsecuredBank
LoansReceived

X instant,
credit

Modtagne kortfristede usikrede
banklån og kortfristet del af
modtagne langfristede usikrede
banklån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne kortfristede Almindelig praksis:
usikrede banklån og den kortfristede del af modtagne IAS 1 112 c
langfristede usikrede banklån. [Reference: modtagne usik
rede banklån]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Kortfristet skyldig
merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristet skyldig mervær Almindelig praksis: IAS 1 78
diafgift. [Reference: skyldig merværdiafgift]

DA

Aktuel skatteomkostning
(skatteindtægt) og reguleringer
vedrørende aktuel skat for
tidligere regnskabsår [abstract]
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X instant,
debit

Kortfristet tilgodehavende
merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristet tilgodehavende Almindelig praksis: IAS 1 78 b
merværdiafgift. [Reference: tilgodehavende merværdiafgift]

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Kunderelaterede immaterielle
aktiver [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs Almindelig praksis:
aktiver, der repræsenterer kunderelaterede aktiver. Disse IAS 38 119
aktiver kan omfatte kundelister, ordre- eller produktions
efterslæb, kundekontrakter og dermed forbundne kunde
forhold samt ikkekontraktlige kundeforhold.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Kunderelaterede immaterielle
aktiver indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
kunderelaterede immaterielle aktiver, der er erhvervet IFRS 3 B64 i
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: kundere
laterede immaterielle aktiver [member], virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlan
sToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Den dato, hvor virksomheden Den dato, hvor virksomheden planlægger at anvende en eksempel: IAS 8 31 d
planlægger at anvende en IFRS ny IFRS, som er udgivet, men endnu ikke er trådt i kraft.
for første gang

ifrs-full

DateByWhichApplicationOfNe
wIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Den dato, hvor anvendelse af
en ny IFRS kræves påbegyndt

Den dato, hvor virksomheden skal anvende en ny IFRS, eksempel: IAS 8 31 c
som er udgivet, men endnu ikke er trådt i kraft.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Daterede efterstillede
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af efterstillede forpligtelser Almindelig praksis:
med en nærmere angivet tilbagebetalingsdato. [Reference: IAS 1 112 c
efterstillede forpligtelser]

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Overtagelsestidspunkt

Det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed opnår Oplysning: IFRS 3 B64 b
bestemmende indflydelse på den overtagne virksomhed
ved en virksomhedssammenslutning.

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Dato for godkendelse af
udstedelse af årsregnskabet

Den dato, hvor årsregnskabet godkendes til offentliggørel Oplysning: IAS 10 17
se.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

yyyy-mm-dd

Dato for regnskabsårets
afslutning

Datoen afslutningen af regnskabsåret.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfAsso
ciate

yyyy-mm-dd

Dato for afslutning af
Datoen for afslutningen af regnskabsåret i den associerede Oplysning: IFRS 12 22 b i
regnskabsåret i årsregnskabet
virksomheds årsregnskab.
for den associerede virksomhed

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfJoint
Venture2013

yyyy-mm-dd

Dato for afslutning af
regnskabsåret i årsregnskabet
for joint venturet

Den Europæiske Unions Tidende

CurrentValueAddedTaxReceiva
bles

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning: IAS 1 51 c

18.12.2020

Datoen for afslutningen af regnskabsåret i joint venturets Oplysning: IFRS 12 22 b i
årsregnskab.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dato for afslutning af
regnskabsåret i
dattervirksomhedens
årsregnskab

Datoen for afslutningen af regnskabsåret i dattervirksom Oplysning: IFRS 12 11 a
hedens årsregnskab.

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Dato for tildeling af
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Datoen for tildeling af aktiebaserede vederlæggelsesord eksempel: IFRS 2 IG23,
ninger. [Reference: aktiebaserede vederlæggelsesordninger eksempel: IFRS 2 45 a
[member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinan
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel

yyyy-mm-dd

Dato for omklassifikation af
Datoen for omklassifikation af finansielle aktiver som Oplysning: IFRS 7 12B a
finansielle aktiver som følge af følge af en ændring i virksomhedens forretningsmodel
ændring i forretningsmodel
til styring af finansielle aktiver. [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatPermittedInsu
rerToReassessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnec
tedWithInsurance

yyyy-mm-dd

Tidspunktet for ændringen i aktiviteter, som gav forsik Oplysning:
Tidspunkt for ændringen i
ringsgiver mulighed for at revurdere, hvorvidt dennes akti IFRS 4 39C c ii — Udløbsdato
aktiviteter, som gav
forsikringsgiver mulighed for at viteter hovedsageligt har relation til forsikring.
1.1.2021
revurdere, hvorvidt dennes
aktiviteter hovedsageligt har
relation til forsikring

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
yyyy-mm-dd
tiesOccurredThatResultedInInsu
rerNoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

Tidspunkt for ændringen i
aktiviteter, hvorefter
forsikringsgiver ikke længere
opfylder betingelserne for at
anvende den midlertidige
undtagelse fra IFRS 9

Tidspunktet for ændringen i aktiviteter, hvorefter forsik Oplysning:
ringsgiver ikke længere opfylder betingelserne for at IFRS 4 39D b — Udløbsdato
anvende den midlertidige undtagelse fra IFRS 9.
1.1.2021

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Gældsinstrumenter, bidrag til
dagsværdien af ordningens
aktiver

Det beløb, som instrumenter, der repræsenterer gæld (ikke eksempel: IAS 19 142 c
egenkapital), udgør af dagsværdien af aktiver i ydelses
baserede pensionsordninger. [Reference: ordningens
aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Gældsinstrumenter, som
besiddes

Den beløbsmæssige størrelse af instrumenter, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 55
senterer gæld, som virksomheden besidder.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

Gældsinstrumenter, som
besiddes [abstract]

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAre X instant,
IncludedInInsurersRegulatoryCa credit
pital

Udstedte gældsinstrumenter,
som er medtaget i
forsikringsgivers lovpligtige
egenkapital

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte gældsinstrumen eksempel:
ter, som er medtaget i forsikringsgivers lovpligtige egen IFRS 4 20E c — Udløbsdato
kapital.
1.1.2021

L 429/109
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udstedte gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af instrumenter udstedt af Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden, der repræsenterer gæld.

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Gældsbeviser [member]

Dette element står for instrumenter, som virksomheden eksempel: IFRS 13 IE60,
eksempel: IFRS 13 94
besidder, der repræsenterer gæld.

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X duration,
credit

Forringelse som følge af høst,
biologiske aktiver

Faldet i biologiske aktiver som følge af adskillelse af Oplysning: IAS 41 50 d
produkter fra aktiverne eller ophør af aktivernes livsfunk
tioner. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTa
xOnSharebasedPaymentTransac
tions

X duration,
debit

Fald (stigning) gennem skat på Faldet (stigningen) i egenkapitalen som følge af skat på Almindelig praksis:
aktiebaseret vederlæggelse,
transaktioner, hvor virksomheden: a) modtager varer eller IAS 1 106 d
egenkapital
tjenesteydelser fra leverandøren (herunder en ansat) af
disse varer eller tjenesteydelser som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, eller b) forpligter sig til at afregne
transaktionen med leverandøren som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, når en anden koncernvirksomhed
modtager disse varer eller tjenesteydelser. [Reference:
aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

X duration,
credit

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af aktiver som følge af ændring i flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
debit

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter som følge
af en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle
et rimeligt sandsynligt alternativ.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

X duration,
debit

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af forpligtelser som følge af en ændring i flere ikkeobser
verede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alterna
tiv.

18.12.2020
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credit
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst efter skat, som IFRS 13 93 h ii
følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skat
teomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, indregnet IFRS 13 93 h ii
i øvrig totalindkomst efter skat, som følge af en ændring i
flere ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt sand
synligt alternativ. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Liabilities

X duration

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af forpligtelser, indregnet i øvrig totalindkomst efter skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til
at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference:
skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

X duration

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst før skat, som IFRS 13 93 h ii
følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skat
teomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]
L 429/111
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mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
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Etiket
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Referencer

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, indregnet IFRS 13 93 h ii
i øvrig totalindkomst før skat, som følge af en ændring i
flere ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt sand
synligt alternativ. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af forpligtelser, indregnet i øvrig totalindkomst før skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til
at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference:
skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
efter skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af aktiver, indregnet i resultatet efter skat, som følge af en IFRS 13 93 h ii
ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle et
rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
efter skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, indregnet IFRS 13 93 h ii
i resultatet efter skat, som følge af en ændring i flere
ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

18.12.2020
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af forpligtelser, indregnet i resultatet efter skat, som følge IFRS 13 93 h ii
af en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle
et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatte
omkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af aktiver, indregnet i resultatet før skat, som følge af en IFRS 13 93 h ii
ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle et
rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, indregnet IFRS 13 93 h ii
i resultatet før skat, som følge af en ændring i flere ikke
observerede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts) elementer]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

Fald i dagsværdimåling som
følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af faldet i dagsværdimålingen Almindelig praksis:
af forpligtelser, indregnet i resultatet før skat, som følge af IFRS 13 93 h ii
en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle et
rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]
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Fald gennem saldi
genindvundet i det aktuelle
regnskabsår, debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Faldet i debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser eksempel: IFRS 14 33 a ii
som følge af saldi genindvundet i det aktuelle regnskabsår.
[Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRever
sedInCurrentPeriodRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
debit

Fald gennem tilbageførte saldi i Faldet i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser eksempel: IFRS 14 33 a ii
det aktuelle regnskabsår,
som følge af tilbageførte saldi i det aktuelle regnskabsår.
kreditsaldi for regulatoriske
[Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
aktiver og forpligtelser
telser]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaidRe X duration,
credit
imbursementRightsAtFairValue

Fald gennem udbetalte ydelser,
godtgørelsesret, til dagsværdi

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Fald gennem klassifikation som Faldet i biologiske aktiver som følge af klassifikation som Oplysning: IAS 41 50 c
besiddelse med henblik på salg, besiddelse med henblik på salg eller optagelse i en afstå
elsesgruppe, der er klassificeret som besiddelse med
biologiske aktiver
henblik på salg. [Reference: afståelsesgrupper, der er klas
sificeret som besiddelse med henblik på salg [member],
biologiske aktiver]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Fald gennem klassifikation som Faldet i goodwill som følge af klassifikation som besid Oplysning: IFRS 3 B67 d iv
besiddelse med henblik på salg, delse med henblik på salg. [Reference: goodwill, afståelses
goodwill
grupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik
på salg [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Fald gennem klassifikation som Faldet i immaterielle aktiver og goodwill som følge af Almindelig praksis:
besiddelse med henblik på salg, klassifikation som besiddelse med henblik på salg eller IAS 38 118 e ii
immaterielle aktiver og
optagelse i en afståelsesgruppe, der er klassificeret som
goodwill
besiddelse med henblik på salg. [Reference: afståelsesgrup
per, der er klassificeret som besiddelse med henblik på
salg [member], immaterielle aktiver og goodwill]

Faldet i dagsværdien af godtgørelsesretten som følge af Oplysning: IAS 19 141 g
udbetalte ydelser. [Reference: til dagsværdi [member],
godtgørelsesret til dagsværdi]

18.12.2020
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Fald gennem klassifikation som
besiddelse med henblik på salg,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Faldet i immaterielle aktiver bortset fra goodwill som Oplysning: IAS 38 118 e ii
følge af klassifikation som besiddelse med henblik på
salg eller optagelse i en afståelsesgruppe, der er klassifi
ceret som besiddelse med henblik på salg. [Reference:
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member], immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleInvestmentProperty

X duration,
credit

Fald gennem klassifikation som Faldet i investeringsejendomme som følge af klassifikation Oplysning: IAS 40 76 c,
besiddelse med henblik på salg, som besiddelse med henblik på salg eller optagelse i en oplysning: IAS 40 79 d iii
afståelsesgruppe, der er klassificeret som besiddelse med
investeringsejendomme
henblik på salg. [Reference: afståelsesgrupper, der er klas
sificeret som besiddelse med henblik på salg [member],
materielle anlægsaktiver, investeringsejendomme, afståel
sesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSalePropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Fald gennem klassifikation som Faldet i materielle anlægsaktiver som følge af klassifika Oplysning: IAS 16 73 e ii
besiddelse med henblik på salg, tion som besiddelse med henblik på salg eller optagelse i
materielle anlægsaktiver
en afståelsesgruppe, der er klassificeret som besiddelse
med henblik på salg. [Reference: afståelsesgrupper, der
er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [mem
ber], materielle anlægsaktiver, afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse med henblik på salg [membe
r]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitio
nExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
debit

Fald gennem ophør af
indregning, eksponering for
kreditrisiko på lånetilsagn og
finansielle garantikontrakter

Faldet i eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og eksempel: IFRS 7 IG20B,
finansielle garantikontrakter som følge af ophør af indreg eksempel: IFRS 7 35I c,
ning. [Reference: eksponering for kreditrisiko på lånetil eksempel: IFRS 7 35H
sagn og finansielle garantikontrakter]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
FinancialAssets

X duration,
credit

Fald gennem ophør af
indregning, finansielle aktiver

Faldet i finansielle aktiver som følge af ophør af indreg eksempel: IFRS 7 IG20B,
ning. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35I c,
eksempel: IFRS 7 35H

L 429/115

X duration,
credit
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DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Faldet i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser eksempel: IFRS 14 33 a iii
som følge af afhændelser. [Reference: kreditsaldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu X duration,
latoryDeferralAccountDebitBa
credit
lances

Fald gennem afhændelser,
debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Faldet i debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser eksempel: IFRS 14 33 a iii
som følge af afhændelser. [Reference: debetsaldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Fald gennem værdiforringelse,
kontraktlige aktiver

Faldet i kontraktlige aktiver som følge af værdiforringelse. eksempel: IFRS 15 118 c
[Reference: kontraktlige aktiver, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairments
RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
credit

Fald gennem værdiforringelser,
debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Faldet i debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser eksempel: IFRS 14 33 a iii
som følge af værdiforringelser. [Reference: tab ved værdi
forringelse, debetsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Fald gennem tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomhed, immaterielle
aktiver og goodwill

Faldet i immaterielle aktiver og goodwill som følge af tab Almindelig praksis:
af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed. IAS 38 118 e
[Reference: immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Fald gennem tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomhed, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Faldet i andre immaterielle end goodwill som følge af tab Almindelig praksis:
af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed. IAS 38 118 e
[Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration,
debit

Fald gennem tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomhed, andre
hensatte forpligtelser

Faldet i andre hensatte forpligtelser som følge af tab af Almindelig praksis: IAS 37 84
bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed. [Refe
rence: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Fald gennem tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomhed, materielle
anlægsaktiver

Faldet i materielle anlægsaktiver som følge af tab af Almindelig praksis:
bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed. [Refe IAS 16 73 e
rence: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DecreaseThroughPerformance
ObligationBeingSatisfiedCon
tractLiabilities

X duration,
debit

Fald gennem opfyldelse af
leveringsforpligtelsen,
kontraktlige forpligtelser

Faldet i kontraktlige forpligtelser som følge af opfyldelsen eksempel: IFRS 15 118 e
af leveringsforpligtelsen. [Reference: kontraktlige forplig
telser, leveringsforpligtelser [member]]

18.12.2020

Fald gennem afhændelser,
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aktiver og forpligtelser
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Fald gennem, at retten til
vederlag bliver ubetinget,
kontraktlige aktiver

Faldet i kontraktlige aktiver som følge af, at retten til eksempel: IFRS 15 118 d
vederlag bliver ubetinget. [Reference: kontraktlige aktiver]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLia
bilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
OtherProvisions

X duration,
debit

Fald som følge af overførsel til
forpligtelser, der er medtaget i
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg, andre
hensatte forpligtelser

Faldet i andre hensatte forpligtelser som følge af overfør Almindelig praksis: IAS 37 84
slen af disse hensættelser til forpligtelser, der er medtaget i
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg. [Reference: andre hensatte forpligtelser,
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

X duration,
credit

Fald gennem afskrivning,
finansielle aktiver

Faldet i finansielle aktiver som følge af afskrivning. [Refe eksempel: IFRS 7 IG20B,
rence: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35I c,
eksempel: IFRS 7 35H

ifrs-full

DeductibleTemporaryDifferen
cesForWhichNoDeferredTaxAs
setIsRecognised

X instant

Fradragsberettigede midlertidige
forskelle, for hvilke der ikke er
indregnet noget udskudt
skatteaktiv

Den beløbsmæssige størrelse af fradragsberettigede midler Oplysning: IAS 12 81 e
tidige forskelle, for hvilke der ikke er indregnet noget
udskudt skatteaktiv i opgørelse af finansiel stilling. [Refe
rence: midlertidige forskelle [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Samlet fastsat kostpris af
investeringer, for hvilke den
fastsatte kostpris er
dagsværdien

Den samlede fastsatte kostpris af investeringer i dattervirk Oplysning: IFRS 1 31 b
somheder, joint ventures eller associerede virksomheder,
for hvilke den fastsatte kostpris er dagsværdien i virksom
hedens første IFRS-årsregnskab. [Reference: associerede
virksomheder [member], joint ventures [member], datter
virksomheder [member], investeringer i dattervirksomhe
der, joint ventures og associerede virksomheder, IFRSstandarder [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPrevious
GAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Samlet fastsat kostpris af
investeringer, for hvilke den
fastsatte kostpris er den
regnskabsmæssige værdi i
overensstemmelse med de
tidligere regnskabsprincipper

Den samlede fastsatte kostpris af investeringer i dattervirk Oplysning: IFRS 1 31 a
somheder, joint ventures eller associerede virksomheder,
for hvilke den fastsatte kostpris er den regnskabsmæssige
værdi i overensstemmelse med de tidligere regnskabsprin
cipper i virksomhedens første IFRS-årsregnskab. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], regnskabs
mæssig værdi [member], joint ventures [member],
tidligere regnskabsprincipper [member], dattervirksom
heder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint
ventures og associerede virksomheder, IFRS-standarder
[member]]

L 429/117
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DefaultFinancialStatementsDate
Member

member

Standarddato for årsregnskab
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Opret Oplysning: IAS 8 28 f i,
telsesdato«, hvis der ikke anvendes et andet element.
oplysning: IAS 8 29 c i,
oplysning: IAS 8 49 b i

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

De omkostninger, som et forsikringsselskab pådrager sig
ved at sælge, indgå og iværksætte en ny forsikringskon
trakt, hvis indregning som en omkostning er blevet
udskudt. [Reference: typer af forsikringskontrakter [mem
ber]]

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Udskudt indtægt

Den beløbsmæssige størrelse af en forpligtelse, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 78
senterer indtægt, som er modtaget, men endnu ikke
optjent. [Reference: indtægter]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCur
rent

X instant,
credit

Udskudt indtægt klassificeret
som kortfristet

Beløbet for udskudt indtægt klassificeret som kortfristet. Almindelig praksis: IAS 1 78
[Reference: udskudt indtægt]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Udskudt indtægt klassificeret
som langfristet

Beløbet for udskudt indtægt klassificeret som langfristet. Almindelig praksis: IAS 1 78
[Reference: udskudt indtægt]

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Udskudt indtægt indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
udskudt indtægt, der er overtaget ved en virksomheds IFRS 3 B64 i
sammenslutning. [Reference: udskudt indtægt, virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociated
WithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
debit

Udskudt skatteaktiv forbundet
med saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af udskudt skatteaktiv Oplysning: IFRS 14 24,
forbundet med saldi for regulatoriske aktiver og forplig oplysning: IFRS 14 B11 b
telser. [Reference: udskudte skatteaktiver, saldi for regula
toriske aktiver og forpligtelser [member]]

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG39 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG23 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021
Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ifrs-full

X instant,
debit

Udskudte skatteaktiver

Dokumentationsetikette

Referencer

Indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere Oplysning: IAS 1 54 o,
skattebetalinger som følge af: a) fradragsberettigede oplysning: IAS 1 56,
midlertidige forskelle, b) fremførbare uudnyttede skatte oplysning: IAS 12 81 g i
mæssige underskud, og c) fremførbare uudnyttede skatte
mæssige fradrag. [Reference: midlertidige forskellle [mem
ber], uudnyttede skattemæssige fradrag [member], uudnyt
tede skattemæssige underskud [member]]

Udskudte skatteaktiver og
skatteforpligtelser [abstract]
X instant,
debit

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
udskudte skatteaktiver, der er erhvervet ved en virksom IFRS 3 B64 i
hedssammenslutning. [Reference: udskudte skatteaktiver,
virksomhedssammenslutninger [member]]

DeferredTaxAssetWhenUtilisa
X instant,
tionIsDependentOnFutureTaxa debit
bleProfitsInExcessOfProfitsFrom
ReversalOfTaxableTemporary
DifferencesAndEntityHasSuffe
redLossInJurisdictionToWhich
DeferredTaxAssetRelates

Udskudt skatteaktiv, når
udnyttelsen er afhængig af
fremtidig skattepligtig
indkomst ud over den
indkomst, der opstår som følge
af udligning af skattepligtige
midlertidige forskelle, og
virksomheden har lidt tab i den
jurisdiktion, hvorunder det
udskudte skatteaktiv henhører

Beløbet for udskudt skatteaktiv, når: a) udnyttelsen af det Oplysning: IAS 12 82
udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig skattepligtig
indkomst ud over den indkomst, der opstår som følge af
udligning af eksisterende skattepligtige midlertidige
forskelle, og b) virksomheden har lidt tab enten i det
aktuelle eller forudgående regnskabsår i den skattejuris
diktion, hvorunder det udskudte skatteaktiv henhører.
[Reference: midlertidige forskelle [member]]

ifrs-full

X duration,
DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversa
debit
lOfWritedownOfDeferredTaxAs
set

Udskudt skatteomkostning, der
opstår som følge af
nedskrivning eller tilbageførsel
af nedskrivning af udskudt
skatteaktiv

Det beløb for udskudt skatteomkostning, der opstår som eksempel: IAS 12 80 g
følge af nedskrivning, eller tilbageførsel af en tidligere
nedskrivning af et udskudt skatteaktiv. [Reference:
udskudte skatteaktiver]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

Udskudt skatteomkostning
(skatteindtægt)

Beløbet for skatteomkostning (skatteindtægt), der vedrører Oplysning: IAS 12 81 g ii
ændringer i udskudte skatteforpligtelser og udskudte skat
teaktiver. [Reference: udskudte skatteaktiver, udskudte
skatteforpligtelser]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAbs
tract

X duration,
debit

Udskudt skatteomkostning
(skatteindtægt) [abstract]

L 429/119
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DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

X duration

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DeferredTaxExpenseIncomeRela X duration,
tingToOriginationAndReversa
debit
lOfTemporaryDifferences

Udskudt skatteomkostning
(skatteindtægt), der vedrører
midlertidige forskelles opståen
og udligning

Beløbet for udskudt skatteomkostning eller skatteindtægt, eksempel: IAS 12 80 c
der vedrører midlertidige forskelles opståen og udligning.
[Reference: midlertidige forskelle [member], udskudt skat
teomkostning (skatteindtægt)]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRela X duration,
tingToTaxRateChangesOrImpo debit
sitionOfNewTaxes

Udskudt skatteomkostning
(skatteindtægt), der vedrører
ændringer i skattesatser eller
indførelsen af nye skatter

Beløbet for udskudt skatteomkostning eller skatteindtægt, eksempel: IAS 12 80 d
der vedrører ændringer skattesatser eller indførelsen af
nye skatter. [Reference: udskudt skatteomkostning (skat
teindtægt)]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Udskudte skatteforpligtelser

De udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i Oplysning: IAS 1 54 o
fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af
skattepligtige midlertidige forskelle. [Reference: midlerti
dige forskelle [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
tiesArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Udskudte skatteforpligtelser,
der vedrører forpligtelser
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelseområdet
for IFRS 4, og ikkeafledte
investeringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af udskudte skatteforpligtel eksempel: IFRS 4 20E c —
ser, der vedrører forpligtelser hidrørende fra de kontrak Udløbsdato 1.1.2021
ter, der er omfattet af IFRS 4, og ikkeafledte investerings
kontrakter. [Reference: udskudte skatteforpligtelser]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Udskudte skatteforpligtelser
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
udskudte skatteforpligtelser, der er overtaget ved en virk IFRS 3 B64 i
somhedssammenslutning. [Reference: udskudte skattefor
pligtelser, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Udskudt skatteforpligtelse
(aktiv)

Beløbet for udskudte skatteforpligtelser eller skatteaktiver. Oplysning: IAS 12 81 g i
[Reference: udskudte skatteforpligtelser, udskudte skatte
aktiver]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociated
WithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
credit

Udskudt skatteforpligtelse
forbundet med saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af udskudt skatteforpligtelse Oplysning: IFRS 14 24,
forbundet med saldi for regulatoriske aktiver og forplig oplysning: IFRS 14 B11 b
telser. [Reference: udskudte skatteforpligtelser, saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member]]

18.12.2020

Beløbet for skatteomkostning eller skatteindtægt, der Oplysning: IAS 12 81 g ii
vedrører ændringer i udskudte skatteforpligtelser og
udskudte skatteaktiver, som er indregnet i resultatet.
[Reference: udskudte skatteaktiver, udskudt skatteomkost
ning (skatteindtægt), udskudte skatteforpligtelser]
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Udskudt skat vedrørende
poster indregnet direkte på
egenkapitalen

Beløbet for udskudt skat vedrørende poster indregnet Oplysning: IAS 12 81 a
direkte på egenkapitalen. [Reference: udskudt skatte
omkostning (skatteindtægt)]

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X instant,
credit

Ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse i
nutidsværdi

Nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger Almindelig praksis:
(uden fradrag af ordningens eventuelle aktiver), som er IAS 19 57 a
nødvendige for at indfri forpligtelsen hidrørende fra
arbejdsydelser i det aktuelle og tidligere regnskabsår.
[Reference: ordningens aktiver til dagsværdi]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Ydelsesbaserede
pensionsordninger [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 19 138
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for pensionsordninger, der ikke er Oplysning: IAS 19 138
bidragsbaserede
pensionsordninger.
Bidragsbaserede
pensionsordninger er pensionsordninger, hvor virksom
heden betaler faste bidrag til en selvstændig enhed
(fond) og ikke har hverken en retlig eller faktisk forplig
telse til at betale yderligere bidrag, hvis fonden ikke har
tilstrækkelige aktiver til at betale alle personaleydelser
vedrørende arbejdsydelser i det aktuelle og tidligere regn
skabsår. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Ydelsesbaserede pensionsordninger«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThan
MultiemployerPlansStatePlan
sAndPlansThatShareRisksBet
weenEntitiesUnderCommon
ControlMember

member

Ydelsesbaserede
pensionsordninger, bortset fra
pensionsordninger med flere
virksomheder, lovpligtige
offentlige pensionsordninger
og ordninger, som deler risici
mellem virksomheder under
samme bestemmende
indflydelse [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger, Oplysning: IAS 19 138
bortset fra pensionsordninger med flere virksomheder,
lovpligtige offentlige pensionsordninger og pensionsord
ninger, som deler risici mellem virksomheder under
samme bestemmende indflydelse. [Reference: ydelsesbase
rede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShare
member
RisksBetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

Ydelsesbaserede
pensionsordninger, som deler
risici mellem virksomheder
under samme bestemmende
indflydelse [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger, Oplysning: IAS 19 149
som deler risici mellem virksomheder under samme
bestemmende indflydelse, f.eks. en modervirksomhed og
dens dattervirksomheder. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member], dattervirksomheder [mem
ber], modervirksomhed [member]]

L 429/121
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DepartureFromRequirementOfI
FRSAxis

axis

Afvigelse fra krav i IFRS [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 20 d
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Indskud fra banker

Den beløbsmæssige størrelse af indskud fra banker, som Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden besidder.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Indskud fra kunder

Den beløbsmæssige størrelse af indskud fra kunder, som Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden besidder.

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbs
tract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLoss

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Afskrivning, biologiske aktiver

Det indregnede afskrivningsbeløb for biologiske aktiver. Oplysning: IAS 41 55 c
[Reference: afskrivninger, biologiske aktiver]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Afskrivninger

Afskrivningerne. Afskrivning er den systematiske alloke Almindelig praksis:
ring af materielle aktivers afskrivningsberettigede beløb IAS 1 112 c
over deres brugstid.

DA

ifrs-full
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Præfiks

Indskud fra kunder [abstract]

Afskrivninger og tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet

Beløbet for afskrivninger og tab ved værdiforringelse (til Almindelig praksis:
bageførsel af tab ved værdiforringelse), der er indregnet i IAS 1 112 c
resultatet. [Reference: afskrivninger, tab ved værdiforrin
gelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i
resultatet]

Afskrivninger og tab ved
værdiforringelse (tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse)
indregnet i resultatet [abstract]
X duration,
debit

Afskrivninger

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
debit

Afskrivningerne. Afskrivning (amortisering) er systema eksempel: IAS 1 102,
tiske allokeringer af aktivers afskrivningsberettigede oplysning: IAS 1 99,
beløb over deres brugstid.
oplysning: IAS 1 104,
oplysning: IFRS 12 B13 d,
oplysning: IFRS 8 23 e,
oplysning: IFRS 8 28 e

Afskrivninger [abstract]
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Afskrivninger,
investeringsejendomme

Det indregnede afskrivningsbeløb for investeringsejen Oplysning: IAS 40 79 d iv,
domme. [Reference: afskrivninger, investeringsejendom oplysning: IAS 40 76
me]

ifrs-full

DepreciationMethodBiologica
lAssetsAtCost

text

Afskrivningsmetode, biologiske
aktiver til kostpris

Den afskrivningsmetode, der anvendes til biologiske Oplysning: IAS 41 54 d
aktiver målt til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse.
[Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DepreciationMethodInvestment
PropertyCostModel

text

Afskrivningsmetode,
investeringsejendomme,
kostprismodellen

Den afskrivningsmetode, der anvendes til investeringsejen Oplysning: IAS 40 79 a
domme målt ved anvendelse af kostprismodellen. [Refe
rence: investeringsejendomme]

ifrs-full

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

text

Afskrivningsmetode, materielle
anlægsaktiver

Den afskrivningsmetode, der anvendes til materielle Oplysning: IAS 16 73 b
anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Afskrivning, materielle
anlægsaktiver

Afskrivningsbeløbet for materielle anlægsaktiver. [Refe Oplysning: IAS 16 73 e vii,
rence: afskrivninger, materielle anlægsaktiver]
oplysning: IAS 16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAs
setsAtCost

X.XX
duration

Afskrivningssats, biologiske
aktiver til kostpris

Den anvendte afskrivningssats for biologiske aktiver. Oplysning: IAS 41 54 e
[Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPro
pertyCostModel

X.XX
duration

Afskrivningssats,
investeringsejendomme,
kostprismodellen

Den anvendte afskrivningssats for investeringsejendomme. Oplysning: IAS 40 79 b
[Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlan
tAndEquipment

X.XX
duration

Afskrivningssats, materielle
anlægsaktiver

Den afskrivningssats, der anvendes til materielle anlægs Oplysning: IAS 16 73 c
aktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Afskrivning, brugsretsaktiver

Afskrivningsbeløbet for brugsretsaktiver.
afskrivninger, brugsretsaktiver]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/123

[Reference: Oplysning: IFRS 16 53 a

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket
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Afledte finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Almindelig praksis: IAS 1 55
klassificeret som afledte instrumenter. [Reference: finansi
elle aktiver, afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Afledte finansielle aktiver, der
besiddes med henblik på
sikring

Den beløbsmæssige størrelse af afledte finansielle aktiver, Almindelig praksis: IAS 1 55
der besiddes med henblik på sikring. [Reference: afledte
finansielle aktiver]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Afledte finansielle aktiver, som
besiddes med handelshensigt

Den beløbsmæssige størrelse af afledte finansielle aktiver, Almindelig praksis: IAS 1 55
som besiddes med handelshensigt. [Reference: afledte
finansielle aktiver, finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret som besiddelse med
handelshensigt]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Afledte finansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 1 55
der er klassificeret som afledte instrumenter. [Reference:
finansielle aktiver, afledte finansielle instrumenter [mem
ber]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForHedging

X instant,
credit

Afledte finansielle forpligtelser,
der besiddes med henblik på
sikring

Den beløbsmæssige størrelse af afledte finansielle forplig Almindelig praksis: IAS 1 55
telser, der besiddes med henblik på sikring. [Reference:
afledte finansielle forpligtelser]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForTrading

X instant,
credit

Afledte finansielle forpligtelser,
som besiddes med
handelshensigt

Den beløbsmæssige størrelse af afledte finansielle forplig Almindelig praksis: IAS 1 55
telser, som besiddes med handelshensigt. [Reference:
afledte finansielle forpligtelser, finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet, der opfylder definitionen af
»som besiddes med handelshensigt«]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Afledte finansielle forpligtelser,
udiskonterede pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede Oplysning: IFRS 7 39 b
pengestrømme i forbindelse med afledte finansielle
forpligtelser. [Reference: afledte finansielle forpligtelser]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromAssetsBac
kingContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

X instant,
credit

Afledte forpligtelser, der
anvendes til at reducere risici
fra aktiver, som ligger bag
kontrakter omfattet af IFRS 4,
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af afledte forpligtelser, der eksempel: IFRS 4 20E c —
anvendes til at reducere risici fra de aktiver, der ligger Udløbsdato 1.1.2021
bag kontrakter inden for anvendelseområdet for IFRS 4
og ikkeafledte investeringskontrakter. [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member]]

18.12.2020
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debit

Den Europæiske Unions Tidende

DerivativeFinancialAssets

DA

ifrs-full

L 429/124

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Afledte forpligtelser, der
anvendes til at reducere risici
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 4
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af afledte forpligtelser, der eksempel: IFRS 4 20E c —
anvendes til at reducere risici fra de kontrakter, der er Udløbsdato 1.1.2021
omfattet af IFRS 4, og ikkeafledte investeringskontrakter.
[Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Afledte instrumenter, bidrag til Det beløb, hvormed afledte instrumenter bidrager til dags eksempel: IAS 19 142 e
dagsværdien af ordningens
værdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger.
aktiver
[Reference: ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbase
rede pensionsordninger [member], afledte finansielle
instrumenter [member]]

ifrs-full

DerivativesMember

member

Afledte finansielle instrumenter Dette element står for finansielle instrumenter eller andre
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 9, som
[member]
har alle tre nedenstående egenskaber: a) deres værdi
ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats,
kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs,
pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks
eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansi
elle variabler at disse variabler ikke gælder specifikt for en
kontrahent (undertiden benævnt det »underliggende
instrument«), b) de kræver ingen nettoinvestering ved
indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgå
elsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre
typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på
tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår, c) de afregnes
på et fremtidigt tidspunkt. [Reference: finansielle instru
menter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssetsMateri
alToEntity

text

Beskrivelse af immaterielle
Beskrivelsen af immaterielle aktiver, som er af væsent Oplysning: IAS 38 122 b
aktiver, som er af væsentlighed lighed for virksomhedens årsregnskab. [Reference: imma
for virksomheden
terielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLife

text

Beskrivelse af immaterielle
aktiver med en uendelig
brugstid samt begrundelse for
vurdering af brugstiden som
uendelig

eksempel:
eksempel:
eksempel:
eksempel:

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

13 IE60,
13 94,
7 IG40B,
7 6

Beskrivelsen af immaterielle aktiver med en uendelig Oplysning: IAS 38 122 a
brugstid samt begrundelsen for vurderingen af brugstiden
som uendelig. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]
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Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
transaktion, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af den overtagende virksomheds regnskabs Oplysning: IFRS 3 B64 l ii
mæssige behandling af transaktion, der indregnes separat
fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser i en virksom
hedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

text

Beskrivelse af
regnskabspraksisbeslutning om
at anvende undtagelse i IFRS
13.48, aktiver

Beskrivelsen af det forhold, at virksomheden har truffet en Oplysning: IFRS 13 96
regnskabspraksisbeslutning om at anvende undtagelsen i
afsnit 48 i IFRS 13 for aktiver.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

Beskrivelse af
regnskabspraksisbeslutning om
at anvende undtagelse i IFRS
13.48, forpligtelser

Beskrivelsen af det forhold, at virksomheden har truffet en Oplysning: IFRS 13 96
regnskabspraksisbeslutning om at anvende undtagelsen i
afsnit 48 i IFRS 13 for forpligtelser.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForAvailableforsaleFinancialAs
setsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
regnskabspraksis for finansielle finansielle aktiver disponible for salg. [Reference: finansi IAS 1 117 b — Udløbsdato
aktiver disponible for salg [text elle aktiver disponible for salg]
1.1.2021
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for biolo Almindelig praksis:
regnskabspraksis for biologiske giske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]
IAS 1 117 b
aktiver [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
låneomkostninger [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for renter Almindelig praksis:
og andre omkostninger, som virksomheden afholder i IAS 1 117 b
forbindelse med lån af finansielle midler.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for lån [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for lån. Almindelig praksis:
[Reference: lån]
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
virksomhedssammenslutninger
og goodwill [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for virk Almindelig praksis:
somhedssammenslutninger og goodwill. [Reference: virk IAS 1 117 b
somhedssammenslutninger [member], goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsExpla
natory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
virksomhedssammenslutninger
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for virk Almindelig praksis:
somhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssam IAS 1 117 b
menslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
pengestrømme [text block]

Beskrivelsen af
pengestrømme.

virksomhedens

regnskabspraksis

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

18.12.2020

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfAccountingFor
TransactionRecognisedSeparate
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

ifrs-full

text block

Etiket

Dokumentationsetikette

Beskrivelsen
sikkerhed.

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForConstructionInProgressExpla
natory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
igangværende opførelse [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for igang Almindelig praksis:
værende opførelse. [Reference: igangværende opførelse]
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAnd
ContingentAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
eventualforpligtelser og
eventualaktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for even Almindelig praksis:
tualforpligtelser og eventualaktiver. [Reference: eventual IAS 1 117 b
forpligtelser [member], beskrivelse af arten af eventualakti
ver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCost
sExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
regnskabspraksis for
omkostninger til erhvervelse af kunder.
omkostninger til erhvervelse af
kunder [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForCustomerLoyaltyProgramme
sExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
kundeloyalitetsprogrammer
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens
kundeloyalitetsprogrammer.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisions
Explanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for hensatte
forpligtelser til afvikling,
retablering og genopretning
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
hensatte forpligtelser til afvikling, retablering og genopret IAS 1 117 b
ning. [Reference: hensatte forpligtelser til omkostninger
vedrørende afvikling, reetablering og genopretning]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForDeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContractsEx
planatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsik IAS 1 117 b
ringskontrakter. [Reference: udskudte anskaffelsesomkost
ninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for udskudt
indkomstskat [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
udskudt indkomstskat. [Reference: udskudt skatteomkost IAS 1 117 b
ning (skatteindtægt)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForDepreciationExpenseExplana
tory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
afskrivninger [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
afskrivninger. [Reference: afskrivninger]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for ophør af
indregning af finansielle
instrumenter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for ophør Almindelig praksis:
af indregning af finansielle forpligtelser. [Reference: IAS 1 117 b
finansielle instrumenter, kategori [member]]

regnskabspraksis

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
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Den Europæiske Unions Tidende

text block

virksomhedens

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for sikkerhed
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for afledte
finansielle instrumenter og
sikringsinstrumenter [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for afledte Almindelig praksis:
finansielle instrumenter og sikringsinstrumenter. [Refe IAS 1 117 b
rence: finansielle instrumenter, kategori [member],
afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for afledte
finansielle instrumenter [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for afledte Almindelig praksis:
finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumen IAS 1 117 b
ter, kategori [member], afledte finansielle instrumenter
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsEx
planatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for ophørte
aktiviteter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [mem IAS 1 117 b
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscountsAndRebatesExpla
natory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for rabatter
og dekorter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens
rabatter og dekorter.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for udbytte
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
udbytte. Udbytte er udlodning af overskud til ejere af IAS 1 117 b
kapitalandele i forhold til deres andel af en bestemt akti
eklasse.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for indtje Almindelig praksis:
regnskabspraksis for indtjening ning pr. aktie.
IAS 1 117 b
pr. aktie [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
emissionsrettigheder [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for emis Almindelig praksis:
sionsrettigheder.
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForEmployeeBenefitsExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
personaleydelser [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for perso Almindelig praksis:
naleydelser. Personaleydelser er alle former for vederlag, IAS 1 117 b
som virksomheden giver for ansattes arbejdsydelser eller
for ansættelsesforholdets ophør.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
miljørelaterede omkostninger
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for miljø Almindelig praksis:
relaterede omkostninger.
IAS 1 117 b

regnskabspraksis

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
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text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
ekstraordinære poster [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens
ekstraordinære poster.

regnskabspraksis

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
omkostninger [text block]

Beskrivelsen af
omkostninger.

regnskabspraksis

for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForExplorationAndEvaluationEx
penditures

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
efterforsknings- og
vurderingsudgifter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for efter Oplysning: IFRS 6 24 a
forsknings- og vurderingsaktiver. [Reference: efterforsk
nings- og vurderingsaktiver [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementExpla
natory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
dagsværdimåling [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for dags Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
værdimåling. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionIncome
AndExpenseExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for indtægter
fra og omkostninger ved
provisioner og gebyrer [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
indtægter fra og omkostninger ved provisioner og geby IAS 1 117 b
rer. [Reference: indtægter fra (omkostninger ved)
provisioner og gebyrer]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
regnskabspraksis for
finansieringsomkostninger. [Reference: finansierings IAS 1 117 b
finansieringsomkostninger [text omkostninger]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
finansieringsindtægter og
-omkostninger [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
finansieringsindtægter og -omkostninger. [Reference: IAS 1 117 b
finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for finansielle
aktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for finansielle
garantier [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
finansielle garantier. [Reference: garantier [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsAtFair
ValueThroughProfitOrLossEx
planatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for finansielle
instrumenter til dagsværdi
gennem resultatet [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
finansielle instrumenter til dagsværdi gennem resultatet. IAS 1 117 b
[Reference: til dagsværdi [member], finansielle instrumen
ter, kategori [member]]
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Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for finansielle
instrumenter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumen IAS 1 117 b
ter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialLiabilitiesExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for finansielle
forpligtelser [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser] IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslatio
nExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
valutaomregning [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for valu Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
taomregning.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
franchisegebyrer [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for fran Almindelig praksis:
chisegebyrer.
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for valu Almindelig praksis:
regnskabspraksis for funktionel taen inden for de primære økonomiske rammer, hvor IAS 1 117 b
valuta [text block]
virksomheden har sine aktiviteter.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for goodwill
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for good Almindelig praksis:
will. [Reference: goodwill]
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for offentlige
tilskud [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Oplysning:
offentlige tilskud, herunder hvilken præsentationsform, IAS 20 39 a
der anvendes i årsregnskabet. [Reference: myndighed
[member], offentlige tilskud]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
sikringsinstrumenter [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens
sikringsinstrumenter.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHeldtomaturityInvestments
Explanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for hold- Almindelig praksis:
regnskabspraksis for hold-tiltil-udløb-investeringer. [Reference: hold-til-udløb-investe IAS 1 117 b — Udløbsdato
udløb-investeringer [text block] ringer]
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

text block

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for værdi Almindelig praksis:
Beskrivelse af anvendt
forringelse af aktiver.
IAS 1 117 b
regnskabspraksis for
værdiforringelse af aktiver [text
block]
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAsset
sExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
værdiforringelse af finansielle
aktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for værdi Almindelig praksis:
forringelse af finansielle aktiver. [Reference: finansielle IAS 1 117 b
aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfNonfinancia
lAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
værdiforringelse af
ikkefinansielle aktiver [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for værdi Almindelig praksis:
forringelse af ikkefinansielle aktiver. [Reference: finansielle IAS 1 117 b
aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
indkomstskat [text block]

Beskrivelsen af
indkomstskat.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
forsikringskontrakter og
tilknyttede aktiver, forpligtelser,
indtægter og omkostninger
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for forsik Almindelig praksis: IAS 1 117
ringskontrakter og tilknyttede aktiver, forpligtelser, b, oplysning: IFRS 4 37 a —
indtægter og omkostninger. [Reference: typer af forsik Udløbsdato 1.1.2021
ringskontrakter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsAndGood
willExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
immaterielle aktiver og
goodwill [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for imma Almindelig praksis:
terielle aktiver og goodwill. [Reference: immaterielle IAS 1 117 b
aktiver og goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThan
GoodwillExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for imma Almindelig praksis:
terielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: immateri IAS 1 117 b
elle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInterestIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens
renteindtægter og renteudgifter.
regnskabspraksis for
renteindtægter og renteudgifter
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
investeringer i associerede
virksomheder [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for inve Almindelig praksis:
steringer i associerede virksomheder. [Reference: associe IAS 1 117 b
rede virksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAnd
JointVenturesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
investeringer i associerede
virksomheder og joint ventures
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for inve Almindelig praksis:
steringer i virksomheder og joint ventures. [Reference: IAS 1 117 b
associerede virksomheder [member], joint ventures [mem
ber]]
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
investeringsejendomme [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for inve Almindelig praksis:
steringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
investeringer i joint ventures
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for inve Almindelig praksis:
steringer i joint ventures. [Reference: joint ventures [mem IAS 1 117 b
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForInvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethodExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
investeringer, der ikke
behandles regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for inve Almindelig praksis:
steringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den IAS 1 117 b
indre værdis metode. [Reference: investeringer behandlet
regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode; investe
ringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for udstedt
selskabskapital [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
udstedt selskabskapital. [Reference: udstedt selskabskapi IAS 1 117 b
tal]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
leasingkontrakter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
leasingkontrakter. En leasingkontrakt er en aftale, ifølge IAS 1 117 b
hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugs
retten til et aktiv til leasingtager mod en eller flere beta
linger.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLoansAndReceivablesExpla
natory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for lån og
tilgodehavender [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for lån og Almindelig praksis:
tilgodehavender. [Reference: lån og tilgodehavender]
IAS 1 117 b — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for måling af
varebeholdninger [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Oplysning: IAS 2 36 a
måling af varebeholdninger. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
mineaktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for mine Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
aktiver. [Reference: mineaktiver]
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DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForNoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeldForSa
leAndDiscontinuedOperations
Explanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper klassificeret
som besiddelse med henblik på
salg og ophørte aktiviteter [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret IAS 1 117 b
som besiddelse med henblik på salg og ophørte aktivite
ter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], anlægs
aktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForNoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeldForSa
leExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper klassificeret
som besiddelse med henblik på
salg [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret IAS 1 117 b
som besiddelse med henblik på salg. [Reference: anlægs
aktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
modregning af finansielle
instrumenter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
modregning af finansielle instrumenter. [Reference: IAS 1 117 b
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for olie- og
gasaktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for olie- Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
og gasaktiver. [Reference: olie- og gasaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
programmeringsaktiver [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
programmeringsaktiver. [Reference: programmeringsakti IAS 1 117 b
ver]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipmen
tExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for materielle
anlægsaktiver [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for mate Almindelig praksis:
rielle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver] IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for hensatte
forpligtelser [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
hensatte forpligtelser. [Reference: hensatte forpligtelser]
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DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForReclassificationOfFinancialIn
strumentsExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
omklassifikation af finansielle
instrumenter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
omklassifikation af finansielle instrumenter. [Reference: IAS 1 117 b
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
indregning af forskellen
mellem dagsværdien ved første
indregning og
transaktionsprisen i resultatet
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Oplysning: IFRS 7 28 a
indregning af forskellen mellem dagsværdien ved første
indregning og transaktionsprisen i resultatet for at afspejle
en ændring i faktorer (herunder tid), som markedsdel
tagere ville tage i betragtning ved prisfastsættelsen af
aktivet eller forpligtelsen. [Reference: finansielle instru
menter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
indregning af omsætning [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
indregning af omsætning. [Reference: indtægter]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccount
sExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for regu Almindelig praksis:
latoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for regu IAS 1 117 b
latoriske aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
reassurance [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for reas Almindelig praksis:
surance.
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepairsAndMaintenanceEx
planatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for repa Almindelig praksis:
regnskabspraksis for
rationer og vedligeholdelse. [Reference: omkostninger til IAS 1 117 b
reparationer og vedligeholdelse reparationer og vedligeholdelse]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForRepurchaseAndReverseRe
purchaseAgreementsExplanatory

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbagekøbsaftaler.
tilbagekøbsaftaler og omvendte
tilbagekøbsaftaler [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopmen
tExpenseExplanatory

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
forsknings- og
udviklingsomkostninger [text
block]
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForRestrictedCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
begrænsede likvider [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
begrænsede likvider. [Reference: begrænsede likvider]
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSegmentReportingExplana
tory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
præsentation af
segmentoplysninger [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis
præsentation af segmentoplysninger.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
koncessionsaftaler [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
koncessionsaftaler. [Reference: koncessionsaftaler [mem IAS 1 117 b
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

text block

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for trans Almindelig praksis:
Beskrivelse af anvendt
aktioner, hvor virksomheden: a) modtager varer eller IAS 1 117 b
regnskabspraksis for
aktiebaseret vederlæggelse [text tjenesteydelser fra leverandøren (herunder en ansat) af
block]
disse varer eller tjenesteydelser som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, eller b) forpligter sig til at afregne
transaktionen med leverandøren som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, når en anden koncernvirksomhed
modtager disse varer eller tjenesteydelser. [Reference:
aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
strippingomkostninger [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for datter Almindelig praksis:
regnskabspraksis for
virksomheder. [Reference: dattervirksomheder [member]] IAS 1 117 b
dattervirksomheder [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTaxesOtherThanIncome
TaxExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for andre
skatter end indkomstskat [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for andre Almindelig praksis:
skatter end indkomstskat. [Reference: andre skatter end IAS 1 117 b
indkomstskat]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
fratrædelsesgodtgørelser [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
fratrædelsesgodtgørelser. [Reference: omkostninger til IAS 1 117 b
fratrædelsesgodtgørelser]

DA

ifrs-full
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Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for leve Almindelig praksis:
randørforpligtelser og andre forpligtelser. [Reference: leve IAS 1 117 b
randørforpligtelser og andre forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherReceivable
sExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
tilgodehavender [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for salg Almindelig praksis:
og tjenesteydelser og andre tilgodehavender. [Reference: IAS 1 117 b
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre
tilgodehavender]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradingIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
handelsindtægter og
-omkostninger [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for Almindelig praksis:
handelsindtægter og -omkostninger. [Reference: handels IAS 1 117 b
indtægter (handelsomkostninger)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithNoncon
trollingInterestsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
transaktioner med
minoritetsinteresser [text
block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for trans Almindelig praksis:
aktioner med minoritetsinteresser. [Reference: minoritets IAS 1 117 b
interesser]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for
transaktioner mellem
nærtstående parter [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for trans Almindelig praksis:
aktioner mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstå IAS 1 117 b
ende parter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for egne
aktier [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for egne Almindelig praksis:
IAS 1 117 b
aktier. [Reference: egne aktier]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis for warrants
[text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for garan Almindelig praksis:
tier. Warrants er finansielle instrumenter, som giver inde IAS 1 117 b
haveren ret til at købe ordinære aktier.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOf
CashAndCashEquivalents

text block

Beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis ved
opgørelsen af likviders
elementer [text block]

Beskrivelsen af virksomhedens regnskabspraksis for opgø Oplysning: IAS 7 46
relse af likviders elementer. [Reference: likvider]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Beskrivelse af den overtagne
virksomhed

Beskrivelsen af den eller de virksomheder, som den over Oplysning: IFRS 3 B64 a
tagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member]]

18.12.2020
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesEx
planatory
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Beskrivelse af anskaffelsen af
Beskrivelsen af den ikkekontante anskaffelse af aktiver eksempel: IAS 7 44 a
aktiver ved påtagelse af direkte enten ved påtagelse af direkte forbundne forpligtelser
eller ved en leasingkontrakt.
forbundne forpligtelser eller
ved leasingkontrakt

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfEnti text
tyByMeansOfEquityIssue

Beskrivelse af overtagelse af en Beskrivelsen af den ikkekontante overtagelse af en virk eksempel: IAS 7 44 b
virksomhed ved
somhed ved kapitaludvidelse.
kapitaludvidelse

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnEntitys
WithdrawalFromPlan

text

Beskrivelse af aftalt fordeling af
underskud eller overskud ved
virksomhedens udtræden af
pensionsordning med flere
virksomheder eller lovpligtig
offentlig pensionsordning

Beskrivelsen af en eventuelt aftalt fordeling af underskud Oplysning: IAS 19 148 c ii
eller overskud ved virksomhedens udtræden af en
pensionsordning med flere virksomheder eller lovpligtig
offentlig pensionsordning som en ydelsesbaseret ordning.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger med flere
virksomheder [member]; ydelsbaserede lovpligtige offent
lige pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
text
nOfDeficitOrSurplusOfMultiem
ployerOrStatePlanOnWindupOf
Plan

Beskrivelse af aftalt fordeling af
underskud eller overskud ved
afvikling af en pensionsordning
med flere virksomheder eller
en lovpligtig offentlig
pensionsordning

Beskrivelsen af en eventuelt aftalt fordeling af underskud Oplysning: IAS 19 148 c i
eller overskud ved afvikling af en pensionsordning med
flere virksomheder eller lovpligtig offentlig pensionsord
ning som en ydelsesbaseret ordning. [Reference: ydelses
baserede pensionsordninger med flere virksomheder
[member]; ydelsbaserede lovpligtige offentlige pensions
ordninger [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfAmountsOfAs
setsLiabilitiesEquityInterestsOrI
temsOfConsiderationForWhichI
nitialAccountingIsIncomplete

Beskrivelse af aktiver,
forpligtelser,
egenkapitalinteresser eller
vederlagsposter, for hvilke den
første regnskabsmæssige
behandling ikke er fuldendt

Beskrivelsen af de aktiver, forpligtelser, egenkapitalinter Oplysning: IFRS 3 B67 a ii
esser eller vederlagsposter, for hvilke den første regnskabs
mæssige behandling af en virksomhedssammenslutning
ikke er fuldendt. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfEntity X instant,
sOwnFinancialInstrumentsInclu debit
dedInFairValueOfPlanAssets

Virksomhedens egne finansielle
instrumenter medtaget i
dagsværdien af ordningens
aktiver

Dagsværdien af virksomhedens egne omsættelige finansi Oplysning: IAS 19 143
elle instrumenter, der er medtaget i dagsværdien af aktiver
i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordnin
gens aktiver til dagsværdi, finansielle instrumenter, kate
gori [member], ydelsesbaserede pensionsordninger [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOther X instant,
AssetsUsedByEntityIncludedIn
debit
FairValueOfPlanAssets

Andre aktiver, som anvendes af Dagsværdien af andre aktiver, som anvendes af virksom Oplysning: IAS 19 143
virksomheden, medtaget i
heden, og som er medtaget i dagsværdien af aktiver i
dagsværdien af ordningens
ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordnin
aktiver
gens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

L 429/137
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Ejendomme, som anvendes af
virksomheden, medtaget i
dagsværdien af ordningens
aktiver

Dagsværdien af ejendomme, som anvendes af virksomhe Oplysning: IAS 19 143
den, og som er medtaget i dagsværdien af aktiver i ydel
sesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens
aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
ResponsibilitiesForGovernance
OfPlan

text

Beskrivelse af enhver anden
Beskrivelsen af virksomhedens ansvar for styringen af en Oplysning: IAS 19 139 a iii
virksomheds ansvar for styring ydelsesbaseret pensionsordning, som virksomheden ikke
af ordningen
beskriver separat, f.eks. ansvar for »trustees« eller bestyrel
sesmedlemmer. [Reference: ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyRetirementBe
nefitPlanTerminationTerms

text

Beskrivelse af bestemmelser for Beskrivelsen af bestemmelserne for opløsning af en Oplysning: IAS 26 36 f
opløsning af
fratrædelsesordning.
fratrædelsesordninger

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineDiscountRates

text

Beskrivelse af den anvendte
metode til fastsættelse af
diskonteringsrenter

Beskrivelsen af den anvendte metode til fastsættelse af Oplysning: IFRS 17 117 c iii
— Ikrafttrædelse 1.1.2021
diskonteringsrenter ved anvendelse af IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineInvestmentCompo
nents

text

Beskrivelse af den anvendte
metode til fastsættelse af
investeringskomponenter

Beskrivelsen af den anvendte metode til fastsættelse af Oplysning: IFRS 17 117 c iv
investeringskomponenter ved anvendelse af IFRS 17. Inve — Ikrafttrædelse 1.1.2021
steringskomponenter er de beløb, en virksomhed i
henhold til en forsikringskontrakt skal tilbagebetale til
en forsikringstager, også selv om en forsikret begivenhed
ikke indtræffer.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

text

Beskrivelse af den anvendte
metode til fastsættelse af
risikojusteringen for ikkefinansielle risici

Beskrivelsen af den anvendte metode til fastsættelse af Oplysning: IFRS 17 117 c ii —
risikojusteringen for ikke-finansielle risici, herunder hvor Ikrafttrædelse 1.1.2021
vidt ændringer i risikojusteringen for ikke-finansielle risici
opdeles i en forsikringsservicekomponent og en finansiel
forsikringskomponent eller præsenteres i fuldstændig
form i resultatet af forsikringsservice. [Reference: risikoju
stering for ikke-finansielle risici [member]]

18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfAmountsOfPro
pertyOccupiedByEntityInclude
dInFairValueOfPlanAssets
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ifrs-full
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Beskrivelsen af metoden til at sondre mellem ændringer i Oplysning: IFRS 17 117 c i —
skøn over fremtidige pengestrømme, der hidrører fra Ikrafttrædelse 1.1.2021
udøvelsen af skøn i forbindelse med andre ændringer i
skøn over fremtidige pengestrømme for kontrakter uden
elementer af direkte deltagelse. Forsikringskontrakter uden
elementer af direkte deltagelse er forsikringskontrakter,
som ikke er forsikringskontrakter med elementer af
direkte deltagelse. [Reference: beskrivelse af sammensæt
ningen af underliggende poster for kontrakter med
elementer af direkte deltagelse]

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationArran
gementsAndIndemnificationAs
sets

Beskrivelse af aftaler om
betinget vederlag og
refusionsaktiver

Beskrivelsen af aftalerne om betinget vederlag og aftalerne Oplysning: IFRS 3 B64 g ii
om refusionsaktiver.

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMat text
chingStrategiesUsedByPlanOrEn
tityToManageRisk

Beskrivelse af matchende
strategier for aktiv-passiv
sammenhæng, der anvendes af
ordningen eller virksomheden
med henblik på risikostyring

Beskrivelsen af matchende strategier for aktiv-passiv Oplysning: IAS 19 146
sammenhæng, der anvendes af den ydelsesbaserede
ordning eller virksomheden, herunder anvendelse af
annuiteter og andre metoder såsom swaps med lang løbe
tid, med henblik på risikostyring. [Reference: ydelsesbase
rede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenResta
tedForChangesInGeneralPurcha
singPowerOfFunctionalCurrency

text

Beskrivelse af grundlaget for
årsregnskaber, der er blevet
inflationskorrigeret for
ændringer i den funktionelle
valutas generelle købekraft

Oplysninger om, hvorvidt de årsregnskaber, der er blevet Oplysning: IAS 29 39 b
inflationskorrigeret for ændringer i den funktionelle
valutas generelle købekraft, er baseret på den historiske
kostprismetode eller dagsværdimetoden i ved regnskabs
aflæggelsen i hyperinflationsøkonomier. [Reference: kost
prismetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDesigna
tingFinancialAssetsForOverlay
Approach

text

Beskrivelse af grundlaget for at Beskrivelsen af grundlaget for at klassificere finansielle Oplysning: IFRS 4 39L c —
klassificere finansielle aktiver
aktiver med henblik på »overlay«- tilgangen.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
med henblik på »overlay«IFRS 9
tilgangen

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
ningAmountOfPaymentForCon
tingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

text

Beskrivelsen af grundlaget for opgørelse af det betalte Oplysning: IFRS 3 B64 g ii
Beskrivelse af grundlaget for
beløb for aftaler om betinget vederlag og refusionsaktiver.
opgørelse af betalt beløb for
aftaler om betinget vederlag og
refusionsaktiver

text

L 429/139
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Beskrivelse af grundlaget for
fastsættelse af finansielle
aktiver, der opfylder kriterierne
for omklassifikation på datoen
for førstegangsanvendelsen fa
IFRS 17

Beskrivelsen af grundlaget for fastsættelse af finansielle Oplysning: IFRS 17 C32 a —
aktiver, der opfylder kriterierne for omklassifikation på Ikrafttrædelse 1.1.2021
datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17. Et
finansielt aktiv opfylder kun kriterierne, hvis det finansi
elle aktiv ikke besiddes i forbindelse med en aktivitet, der
ikke har relation til kontrakter inden for anvendelsesom
rådet for IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccoun
tingForTransactionsBetweenRe
portableSegments

text

Beskrivelse af grundlaget for
Beskrivelsen af grundlaget for den regnskabsmæssige Oplysning: IFRS 8 27 a
regnskabsmæssig behandling af behandling af transaktioner mellem virksomhedens
transaktioner mellem
præsentationspligtige segmenter. [Reference: præsenta
præsentationspligtige
tionspligtige segmenter [member]]
segmenter

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDetermineW
hetherCreditRiskOfFinancialIn
strumentsHaveIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecognition

text

Beskrivelse af grundlaget for
input, antagelser og
skønsmetoder, der anvendes til
at vurdere, hvorvidt den
kreditrisiko, der er forbundet
med finansielle instrumenter, er
steget væsentligt siden første
indregning

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDetermineW
hetherFinancialAssetIsCreditim
pairedFinancialAsset

text

Beskrivelsen af grundlaget for de input, antagelser og Oplysning: IFRS 7 35G a iii
Beskrivelse af grundlaget for
skønsmetoder, der anvendes til at vurdere, hvorvidt et
input, antagelser og
skønsmetoder, der anvendes til finansielt aktiv er et værdiforringet finansielt aktiv.
at vurdere, hvorvidt et
finansielt aktiv er et
værdiforringet finansielt aktiv

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToMeasu
re12monthAndLifetimeExpec
tedCreditLosses

text

Beskrivelse af grundlaget for
Beskrivelsen af grundlaget for de input, antagelser og Oplysning: IFRS 7 35G a i
input, antagelser og
skønsmetoder, der anvendes til at måle de forventede
skønsmetoder, der anvendes til kredittab over 12 måneder og i løbetiden.
at måle de forventede kredittab
over 12 måneder og i
løbetiden

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfAssociate

text

Beskrivelse af grundlaget for
udarbejdelse af sammenfattede
finansielle oplysninger om
associerede virksomheder

Beskrivelsen af grundlaget for udarbejdelse af sammenfat Oplysning: IFRS 12 B15
tede finansielle oplysninger om en associeret virksomhed.
[Reference: associerede virksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfJointVenture

text

Beskrivelse af grundlaget for
udarbejdelse af sammenfattede
finansielle oplysninger om
joint ventures

Beskrivelsen af grundlaget for udarbejdelse af sammenfat Oplysning: IFRS 12 B15
tede finansielle oplysninger om en joint venture. [Refe
rence: joint ventures [member]]

Beskrivelsen af grundlaget for de input, antagelser og Oplysning: IFRS 7 35G a ii
skønsmetoder, der anvendes til at vurdere, hvorvidt den
kreditrisiko, der er forbundet med finansielle instrumen
ter, er steget væsentligt siden første indregning.

18.12.2020
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DescriptionOfBasisForDetermi
ningFinancialAssetsEligibleFor
RedesignationAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17
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Beskrivelse af grundlaget for
Beskrivelsen af grundlaget for værdiansættelse af aktiver, Oplysning: IAS 26 35 a ii
værdiansættelse af aktiver, som som er disponible for ydelser i fratrædelsesordninger.
er disponible for ydelser

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAreRecognisedAndDerecog
nisedAndHowTheyAreMeasure
dInitiallyAndSubsequently

text

Beskrivelse af grundlaget for
indregning og ophør af
indregning af saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser og af den
indledningsvise og
efterfølgende målingsmetode

Beskrivelsen af grundlaget for indregning og ophør af Oplysning: IFRS 14 32
indregning af saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser og af den indledningsvise og efterfølgende målings
metode, herunder metoden for vurdering af genindvinde
ligheden af saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
og for allokering af eventuelle tab ved værdiforringelse.
[Reference: saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU
nitsRecoverableAmountHasBe
enDetermined

text

Beskrivelse af grundlaget for
opgørelse af enhedens
genindvindingsværdi

Beskrivelsen af grundlaget for opgørelse af den penge Oplysning: IAS 36 134 c
strømsfrembringende enheds (gruppe af enheders) genind
vindingsværdi (dvs. nytteværdi eller dagsværdi med
fradrag af afhændelsesomkostninger). [Reference: penge
strømsfrembringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToDeter text
mineSurplusOrDeficitOfMulti
employerPlan

Beskrivelse af grundlaget for
opgørelse af overskud eller
underskud i pensionsordning
med flere virksomheder eller
lovpligtig offentlig
pensionsordning

Beskrivelsen af grundlaget for opgørelse af et overskud Oplysning: IAS 19 148 d iv
eller underskud i en pensionsordning med flere virksom
heder eller en lovpligtig offentlig pensionsordning, som
kan påvirke den beløbsmæssige størrelse af fremtidige
bidrag. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
med flere virksomheder [member]; ydelsbaserede lovplig
tige offentlige pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre
pareComparativeInformationT
hatDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

text

Beskrivelse af grundlaget for
Beskrivelsen af grundlaget for udarbejdelse af sammenlig Oplysning: IFRS 1 E2 b
udarbejdelse af
ningstal, som ikke er i overensstemmelse med IFRS 7 og
sammenligningstal, som ikke er IFRS 9.
i overensstemmelse med IFRS
7 og IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Beskrivelse af biologiske aktiver Beskrivelsen af biologiske aktiver. [Reference: biologiske Oplysning: IAS 41 41
aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssetsP
reviouslyMeasuredAtCost

text

Beskrivelse af biologiske aktiver Beskrivelsen af biologiske aktiver tidligere målt til kostpris Oplysning: IAS 41 56 a
med fradrag af akkumulerede afskrivninger og tab ved
tidligere målt til kostpris
værdiforringelse, som pålideligt er målt til dagsværdi i
løbet af det aktuelle regnskabsår. [Reference: til dagsværdi
[member], til kostpris [member], biologiske aktiver, tab
ved værdiforringelse]

L 429/141

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfBasisOfValuatio
nOfAssetsAvailableForBenefits

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af biologiske
aktiver, hvor oplysninger om
dagsværdi er upålidelige

Beskrivelsen af biologiske aktiver, hvor oplysningerne om Oplysning: IAS 41 54 a
dagsværdi er upålidelige, og hvor virksomheden måler
dem til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv
ninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse. [Refe
rence: biologiske aktiver, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratingU
nit

text

Beskrivelse af en
pengestrømsfrembringende
enhed

Beskrivelsen af en pengestrømsfrembringende enhed Oplysning: IAS 36 130 d i
(eksempelvis om den er en produktgruppe, et anlæg, et
forretningsområde, et geografisk område eller et præsen
tationspligtigt segment, som defineret i IAS 8). [Reference:
pengestrømsfrembringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementAssets

text

Beskrivelse af ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af en ændring af værdiansættelsesmetode Oplysning: IFRS 13 93 d
(f.eks. ændring fra en markedsmetode til en indkomst
metode eller anvendelse af en yderligere værdiansættelses
metode) til dagsværdimålingen af aktiver. [Reference:
indkomstmetode [member], markedsmetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

text

Beskrivelse af ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af en ændring af værdiansættelsesmetode Oplysning: IFRS 13 93 d
(f.eks. ændring fra en markedsmetode til en indkomst
metode eller anvendelse af en yderligere værdiansættelses
metode) til dagsværdimålingen af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter. [Reference: virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [member], indkomstmetode
[member], markedsmetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

text

Beskrivelse af ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af en ændring af værdiansættelsesmetode Oplysning: IFRS 13 93 d
(f.eks. ændring fra en markedsmetode til en indkomst
metode eller anvendelse af en yderligere værdiansættelses
metode) til dagsværdimålingen af forpligtelser. [Reference:
indkomstmetode [member], markedsmetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDisposal

text

Beskrivelse af ændring af den
anvendte
værdiansættelsesmetode til
måling dagsværdien med
fradrag af
afhændelsesomkostninger

Beskrivelsen af en ændring af den anvendte værdiansæt Oplysning: IAS 36 134 e iiB,
telsesmetode til måling af dagsværdien med fradrag af oplysning: IAS 36 130 f ii
afhændelsesomkostninger. [Reference: værdiansættelses
metoder [member]]

18.12.2020

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformatio
nIsUnreliable

DA

ifrs-full

L 429/142

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af ændringer i
virksomhedens mål med og
politikker og processer for
kapitalstyring, og hvad den
forvalter som kapital

Beskrivelsen af ændringer i virksomhedens mål med og Oplysning: IAS 1 135 c
politikker og processer for kapitalstyring, og hvad den
forvalter som kapital.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenApplyin
gImpairmentRequirementsAnd
ReasonsForThoseChanges

text

Beskrivelse af ændringer i
skønsmetoder eller væsentlige
antagelser i forbindelse med
anvendelse af kravene til
værdiforringelse og
begrundelse for sådanne
ændringer

Beskrivelsen af ændringer i de skønsmetoder eller væsent Oplysning: IFRS 7 35G c
lige antagelser i forbindelse med anvendelse af kravene til
værdiforringelse og begrundelsen for sådanne ændringer.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInExposu
resToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17AndHowTheyArise

text

Beskrivelse af ændringer i
risikoeksponeringer, som
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17, og hvordan disse
opstår

Beskrivelsen af ændringer i risikoeksponeringer, som Oplysning: IFRS 17 124 c —
hidrører fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for Ikrafttrædelse 1.1.2021
IFRS 17, og hvordan disse opstår.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptions

text

Beskrivelse af ændringer i
metoder og forudsætninger,
der lægges til grund ved
udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
aktuarmæssige forudsætninger

Beskrivelsen af ændringer i de metoder og forudsætninger, Oplysning: IAS 19 145 c
der er lagt til grund ved udarbejdelsen af en følsomheds
analyse for væsentlige aktuarmæssige forudsætninger.
[Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnalys
isToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af ændringer i
metoder og forudsætninger,
der lægges til grund ved
udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
ændringer i
risikoeksponeringer, som
hidrører fra kontrakter, der er
omfattet af IFRS 17

Beskrivelsen af de ændringer i metoderne og forudsætnin Oplysning: IFRS 17 128 c —
gerne, der lægges til grund ved udarbejdelsen af følsom Ikrafttrædelse 1.1.2021
hedsanalysen for ændringer i risikoeksponeringer, som
hidrører fra kontrakter, der er omfattet af IFRS 17.
L 429/143

text
DescriptionOfChangesInEntity
sObjectivesPoliciesAndProces
sesForManagingCapitalAndWha
tEntityManagesAsCapital

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

Beskrivelsen af ændringen i investeringsvirksomhedsstatus. Oplysning: IFRS 12 9B
[Reference: oplysning om investeringsvirksomheder [text
block]]

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

DA

Beskrivelse af ændring i
investeringsvirksomhedsstatus

ifrs-full

text

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Referencer

DescriptionOfChangesInMet
hodsUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17AndPro
cessesForEstimatingInputsToT
hoseMethods

Beskrivelsen af ændringer i de metoder, der anvendes til Oplysning: IFRS 17 117 b —
måling af forsikringskontrakter, som er omfattet af IFRS Ikrafttrædelse 1.1.2021
17, og de fremgangsmåder, der anvendes ved udarbej
delsen af skøn, der indgår som input til disse metoder.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
text
hodsUsedToMeasureRisksThatA
riseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjecti
vesPoliciesAndProcessesForMa
nagingRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af ændringer i mål
med, politikker og procedurer
for styring af risici, som
hidrører fra kontrakter
omfattet af IFRS 17

Beskrivelsen af ændringer i virksomhedens mål med, poli Oplysning: IFRS 17 124 c —
tikker og procedurer for styring af de risici, som hidrører Ikrafttrædelse 1.1.2021
fra kontrakter omfattet af IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlanTo
SellNoncurrentAssetOrDisposal
GroupHeldForSale

text

Beskrivelse af ændringer i plan
om at sælge anlægsaktiv eller
afståelsesgruppe, som besiddes
med henblik på salg

Beskrivelsen af de forhold og omstændigheder, der har Oplysning: IFRS 5 42
ført til beslutningen om at ændre planen om at sælge
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper. [Reference: anlægs
aktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse med henblik på salg [membe
r]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInService
ConcessionArrangement

text

Beskrivelse af ændringer i
koncessionsaftaler

Beskrivelsen af ændringer i en koncessionsaftale. [Refe Oplysning: SIC 29 6 d
rence: koncessionsaftaler [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancementsFi
nancialAssetsThatAreIndividual
lyDeterminedToBeImpaired

text

Beskrivelse af sikkerhedsstillelse
og andre udvidelser af
kreditværdigheden, finansielle
aktiver, som hver for sig er
opgjort som værdiforringede

Beskrivelsen af arten af sikkerhedsstillelsen og andre udvi
delser af kreditværdigheden for finansielle aktiver, som
hver for sig er opgjort som værdiforringede. [Reference:
finansielle aktiver]

DA

ifrs-full

text

Beskrivelse af ændringer i
metoder, der anvendes til
måling af forsikringskontrakter,
som er omfattet af IFRS 17, og
fremgangsmåder, der anvendes
ved udarbejdelsen af skøn, der
indgår som input til disse
metoder

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Beskrivelse af ændringer i
Beskrivelsen af ændringer i de metoder, der anvendes til at Oplysning: IFRS 17 124 c —
metoder, der anvendes til at
måle risici, som hidrører fra kontrakter omfattet af IFRS Ikrafttrædelse 1.1.2021
måle risici, som hidrører fra
17.
kontrakter omfattet af IFRS 17
Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

eksempel: IFRS 7 IG29 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af sikkerhedsstillelse
og andre udvidelser af
kreditværdigheden samt den
økonomiske virkning heraf
med hensyn til det beløb, der
bedst udtrykker den maksimale
eksponering

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhan
cements2014

text

Beskrivelse af sikkerhedsstillelse Beskrivelsen af sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af Oplysning: IFRS 7 35K b
og andre udvidelser af
kreditværdigheden med hensyn til det beløb, der bedst
kreditværdigheden
svarer til den maksimale kreditrisiko. Dette omfatter en
beskrivelse af arten og kvaliteten af sikkerhedsstillelsen, en
forklaring af eventuelle væsentlige ændringer i kvaliteten
af sikkerhedsstillelsen eller udvidelserne af kreditværdig
heden og oplysninger om finansielle instrumenter, for
hvilke en virksomhed ikke har indregnet en hensættelse
til tab som følge af sikkerhedsstillelsen. [Reference: kredi
trisiko [member], maksimal kreditrisiko]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs text
SecurityAndOtherCreditEnhan
cementsAndTheirFinancialEffec
tInRespectOfAmountThatBe
stRepresentsMaximumExposure
FinancialInstrumentsToWhi
chImpairmentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

Beskrivelse af sikkerhedsstillelse
og andre udvidelser af
kreditværdigheden samt den
økonomiske virkning heraf
med hensyn til det beløb, der
bedst udtrykker den maksimale
eksponering, finansielle
instrumenter, for hvilke
kravene til værdiforringelse i
IFRS 9 ikke finder anvendelse

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit
tedToSellOrRepledgeInAbsence
OfDefaultByOwnerOfCollateral

Beskrivelse af vilkår knyttet til Beskrivelsen af de vilkår, der er knyttet til virksomhedens Oplysning: IFRS 7 15 c
virksomhedens anvendelse af
anvendelse af pantet, som den kan sælge eller genpant
pantet, som den kan sælge eller sætte uanset misligholdelse fra pantets indehaver.
genpantsætte uanset
misligholdelse fra pantets
indehaver

text

Beskrivelsen af sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af Oplysning: IFRS 7 36 b
kreditværdigheden samt den økonomiske virkning heraf
(f.eks. en angivelse af, hvor meget sikkerhedsstillelsen og
andre udvidelser af kreditværdigheden mindsker kreditri
sikoen) med hensyn til det beløb, der bedst udtrykker den
maksimale kreditrisiko hidrørende fra finansielle instru
menter, for hvilke kravene til værdiforringelse i IFRS 9
ikke finder anvendelse. [Reference: kreditrisiko [member],
maksimal kreditrisiko]

L 429/145

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhan
cements

DA

Beskrivelsen af sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af Oplysning: IFRS 7 36 b —
kreditværdigheden samt den økonomiske virkning heraf Udløbsdato 1.1.2021
(f.eks. en angivelse af hvor meget sikkerhedsstillelsen og
andre udvidelser af kreditværdigheden mindsker kreditri
sikoen) med hensyn til det beløb, der bedst udtrykker den
maksimale kreditrisiko. [Reference: kreditrisiko [member],
maksimal kreditrisiko]

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text

Etiket

Referencer

Beskrivelsen af sammenligningen af den regnskabsmæs Oplysning: IFRS 12 29 d
sige værdi af virksomhedens aktiver og passiver, som
vedrører virksomhedens kapitalandele i strukturerede virk
somheder, og virksomhedens maksimale eksponering for
tab fra disse virksomheder. [Reference: regnskabsmæssig
værdi [member], ukonsoliderede, strukturerede virksom
heder [member], maksimal eksponering for tab som
følge af kapitalandele i strukturerede virksomheder]

ifrs-full

DescriptionOfComplianceWithI text
FRSsIfAppliedForInterimFinanci
alReport

Beskrivelsen af overensstemmelsen af virksomhedens Oplysning: IAS 34 19
Beskrivelse af
delårsregnskab med IFRS. [Reference: IFRS-standarder
overensstemmelse med IFRSstandarder, hvis det er relevant [member]]
for delårsregnskabet

ifrs-full

DescriptionOfCompositionOf
UnderlyingItemsForContracts
WithDirectParticipationFeatures

text

Beskrivelse af
sammensætningen af
underliggende poster for
kontrakter med elementer af
direkte deltagelse

Beskrivelsen af sammensætningen af de underliggende Oplysning: IFRS 17 111 —
poster for kontrakter med elementer af direkte deltagelse. Ikrafttrædelse 1.1.2021
Forsikringskontrakter uden elementer af direkte deltagelse
er forsikringskontrakter, for hvilke det gælder ved indgå
elsen, at: a) kontraktvilkårene fastsætter, at forsikringstager
deltager i en andel af en klart identificeret pulje af under
liggende poster, b) virksomheden forventer at betale
forsikringstager et beløb svarende til en betydelig andel
af dagsværdien af afkastet på de underliggende poster, og
c) virksomheden forventer, at en væsentlig del af enhver
ændring i det beløb, der skal betales til forsikringstager,
vil variere med ændringen i dagsværdien af de underlig
gende poster. Underliggende poster er poster, der fast
lægger nogle af de beløb, der skal betales til en forsik
ringstager.

ifrs-full

DescriptionOfConcentrations
OfInsuranceRisk

text

Beskrivelse af koncentrationer
af forsikringsrisici

Beskrivelsen af koncentrationer af forsikringsrisici, Oplysning: IFRS 4 39 c ii —
herunder en beskrivelse af, hvordan ledelsen har opgjort Udløbsdato 1.1.2021
koncentrationer, og en beskrivelse af de karakteristika, der
er fælles for hver koncentration (f.eks. type forsikrings
begivenhed, geografisk område eller valuta).

ifrs-full

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestEvi
denceOfFairValue

text

Beskrivelse af konklusionen
om, hvorfor transaktionsprisen
ikke var den bedste indikation
for dagsværdien

Beskrivelsen af, hvorfor virksomheden konkluderede, at Oplysning: IFRS 7 28 c
transaktionsprisen ikke var den bedste indikation for
dagsværdien, herunder en beskrivelse af den indikation,
der underbygger dagsværdien.

18.12.2020

DescriptionOfComparisonBet
weenAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedInRelationToStructuredEn
titiesAndMaximumExposureTo
LossFromInterestsInStructure
dEntities

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Beskrivelse af sammenligning
mellem aktiver og forpligtelser,
der er indregnet i forhold til
strukturerede virksomheder, og
maksimal eksponering for tab
fra kapitalandele i strukturerede
virksomheder

Dokumentationsetikette
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Præfiks
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af kontrakt eller
konkret politik for pålæggelse
af ydelsesbaseret
nettopensionsomkostning

Beskrivelsen af kontrakten eller den konkrete politik for Oplysning: IAS 19 149 a
pålæggelse af den ydelsesbaserede nettopensionsomkost
ning eller oplysning om, at en sådan politik ikke forelig
ger, for en virksomhed, der deltager i ydelsesbaserede
pensionsordninger, hvor risikoen deles mellem virksom
heder under samme bestemmende indflydelse. [Reference:
ydelsesbaserede pensionsordninger, som deler risici
mellem virksomheder under samme bestemmende indfly
delse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Beskrivelse af konvertering af
gæld til egenkapital

Beskrivelsen af den ikkekontante konvertering af gæld til eksempel: IAS 7 44 c
egenkapital.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfi
edWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

text

Beskrivelse af opfyldte kriterier Beskrivelsen af de kriterier i afsnit 53 og 69 i IFRS 17, Oplysning: IFRS 17 97 a —
ved anvendelse af
som er blevet opfyldt, når virksomheden anvender Ikrafttrædelse 1.1.2021
præmieallokeringsmetoden
præmieallokeringsmetoden. Ved præmieallokeringsmeto
den, som er beskrevet i afsnit 53-59 i IFRS 17, forenkles
målingen af forpligtelsen vedrørende den resterende
dækningsperiode for en gruppe af forsikringskontrakter.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsedTo
DistinguishInvestmentProperty
FromOwneroccupiedProper
tyAndFromPropertyHeldSaleIn
OrdinaryCourseOfBusiness

text

Beskrivelse af de kriterier, der
anvendes til at skelne
investeringsejendomme fra
domicilejendomme og
ejendomme, som besiddes til
videresalg som led i det
normale forretningsforløb

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutActivitiesSu
bjectToRateRegulation

text

Beskrivelse af krydshenvisning Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger om aktivi Oplysning: IFRS 14 31
til oplysninger om aktiviteter, teter, der er underlagt takstregulering.
der er underlagt takstregulering

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutCreditRiskPre
sentedOutsideFinancialState
ments

text

Beskrivelse af krydshenvisning Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger om kredi Oplysning: IFRS 7 35C
til oplysninger om kreditrisiko trisiko forelagt uden for årsregnskabet.
forelagt uden for årsregnskabet

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutHedgeAccoun
tingPresentedOutsideFinancial
Statements

text

Beskrivelse af krydshenvisning Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger om regn Oplysning: IFRS 7 21B
skabsmæssig sikring forelagt uden for årsregnskabet.
til oplysninger om
regnskabsmæssig sikring
forelagt uden for årsregnskabet

Beskrivelsen af de kriterier, der anvendes til at skelne Oplysning: IAS 40 75 c
investeringsejendomme fra domicilejendomme og ejen
domme, som besiddes med videresalg for øje som led i
det normale forretningsforløb, når klassificeringen af ejen
domme som investeringsejendomme er vanskelig. [Refe
rence: investeringsejendomme]

L 429/147

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForChar
gingNetDefinedBenefitCost

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutLeases

text

Beskrivelse af krydshenvisning
til oplysninger om
leasingkontrakter

Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger om Oplysning: IFRS 16 52
leasingkontrakter.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinanci
alInstruments

text

Beskrivelse af krydshenvisning
til oplysninger om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra finansielle instrumenter

Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger om arten Oplysning: IFRS 7 B6
og omfanget af risici hidrørende fra finansielle instrumen
ter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [membe
r]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutPlansThatSha
reRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlInAnother
GroupEntitysFinancialState
ments

text

Beskrivelse af krydshenvisning
til oplysninger om ordninger,
som deler risici mellem
virksomheder under samme
bestemmende indflydelse, i en
anden koncernvirksomheds
årsregnskab

Beskrivelsen af krydshenvisninger til oplysninger om ydel Oplysning: IAS 19 150
sesbaserede pensionsordninger, som deler risici mellem
virksomheder under samme bestemmende indflydelse, i
en anden koncernvirksomheds årsregnskab. [Reference:
ydelsesbaserede pensionsordninger, som deler risici
mellem virksomheder under samme bestemmende indfly
delse [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresPresentedOutsideIn
terimFinancialStatements

text

Beskrivelse af krydshenvisning
til oplysninger forelagt uden
for delårsregnskabet

Beskrivelsen af krydshenvisning til oplysninger forelagt Oplysning: IAS 34 16A
uden for delårsregnskabet.

ifrs-full

DescriptionOfCurrencyInWhich text
SupplementaryInformationIsDis
played

Oplysning om, hvilken valuta
de supplerende oplysninger er
præsenteret i

Oplysninger om, hvilken valuta virksomhedens supple Oplysning: IAS 21 57 b
rende oplysninger er præsenteret i.

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFor
merWayOfAggregatingAssets

text

Beskrivelse af nuværende og
tidligere metode til
sammenlægning af aktiver

Beskrivelsen af den nuværende og tidligere metode til Oplysning: IAS 36 130 d iii
sammenlægning af aktiver for pengestrømsfrembringende
enheder, hvis sammenlægningen af aktiver ved identifika
tionen af den pengestrømsfrembringende enhed er ændret
efter det seneste skøn over den pengestrømsfrembrin
gende enheds genindvindingsværdi. [Reference: penge
strømsfrembringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommit
mentsOrIntentionsToProvide
SupportToSubsidiary

text

Beskrivelse af aktuel
forpligtelse eller hensigt med
hensyn til at yde støtte til en
dattervirksomhed

Beskrivelsen af den aktuelle forpligtelse eller hensigt med Oplysning: IFRS 12 19D b
hensyn til at yde støtte til en dattervirksomhed. [Refe
rence: dattervirksomheder [member]]

DA

ifrs-full

L 429/148

Præfiks
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18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Detaljerede oplysninger om misligholdelse i regnskabsåret Oplysning: IFRS 7 19
af hovedstol, renter, amortiseringsfonde eller indløsnings
bestemmelser for lån, som gjorde det muligt for långiver
at kræve tilbagebetaling.

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfDefaults text
DuringPeriodOfPrincipalInterest
SinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

Detaljerede oplysninger om
misligholdelse i regnskabsåret
af hovedstol, renter,
amortiseringsfonde eller
indløsningsbestemmelser for
lån

Detaljerede oplysninger om misligholdelse i regnskabsåret Oplysning: IFRS 7 18 a
af hovedstol, renter, amortiseringsfonde eller indløsnings
bestemmelser for lån.

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStructu text
redEntityExperiencedInFinancin
gItsActivities

Beskrivelse af en struktureret
virksomheds vanskeligheder i
forbindelse med finansieringen
af sine aktiviteter

Beskrivelsen af de vanskeligheder, som en struktureret eksempel: IFRS 12 B26 f
virksomhed har oplevet i forbindelse med finansieringen
af sine aktiviteter.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesAp
pliedToCashFlowProjections

X.XX instant

Diskonteringssats anvendt ved
pengestrømsprognoser

Den diskonteringssats, der er anvendt ved pengestrøm Oplysning: IAS 36 134 d v,
sprognoser for en pengestrømsfrembringende enhed oplysning: IAS 36 134 e v
(gruppe af enheder). [Reference: pengestrømsfrembrin
gende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse X.XX instant
dInCurrentEstimateOfValueI
nUse

Anvendt diskonteringssats for
aktuelt skøn over nytteværdi

Den anvendte diskonteringssats for det aktuelle skøn over Oplysning: IAS 36 130 g
nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som
forventes at hidrøre fra et aktiv eller en pengestrømsfrem
bringende enhed.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse X.XX instant
dInPreviousEstimateOfValueI
nUse

Anvendt diskonteringssats for
tidligere skøn over nytteværdi

Den anvendte diskonteringssats for det tidligere skøn over Oplysning: IAS 36 130 g
nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som
forventes at hidrøre fra et aktiv eller en pengestrømsfrem
bringende enhed.

L 429/149

Detaljerede oplysninger om
misligholdelse, som gjorde det
muligt for långiver at kræve
tilbagebetaling i regnskabsåret
af hovedstol, renter,
amortiseringsfonde eller
indløsningsbestemmelser for
lån

Den Europæiske Unions Tidende

text
DescriptionOfDetailsOfBrea
chesWhichPermittedLenderTo
DemandAcceleratedRepayment
DuringPeriodOfPrincipalInterest
SinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Effektiv rente fastlagt på datoen
for omklassifikation af aktiver,
der er omklassificeret fra
kategorien dagsværdi gennem
resultatet til kategorien
amortiseret kostpris eller
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den effektive rente for finansielle aktiver, der er omklas Oplysning: IFRS 7 12C a
sificeret fra kategorien dagsværdi gennem resultatet til
kategorien amortiseret kostpris eller dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst, på datoen for omklassifikationen.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChanging
BusinessModelForManagingFi
nancialAssetsOnFinancialState
ments

text

Beskrivelse af virkningen af
ændringen i
forretningsmodellen til styring
af finansielle aktiver på
årsregnskabet

Beskrivelsen af virkningen på årsregnskabet af ændringen i Oplysning: IFRS 7 12B b
virksomhedens forretningsmodel til styring af finansielle
aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

text

Beskrivelse af virkning af
regelsættet på ordningen

Beskrivelsen af virkningen af regelsættet på en ydelses Oplysning: IAS 19 139 a ii
baseret pensionsordning, f.eks. aktivets loft. [Reference:
ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRan
geOfOutcomesFromContingent
ConsiderationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

text

Beskrivelse af skøn over
spændet af udiskonterede
udfald af aftaler om betinget
vederlag og refusionsaktiver

Beskrivelsen af skønnet over spændet af udiskonterede Oplysning: IFRS 3 B64 g iii
udfald af aftaler om betinget vederlag og refusionsaktiver.

ifrs-full

DescriptionOfEventOrChangeIn text
CircumstancesThatCausedRe
cognitionOfDeferredTaxBenefit
sAcquiredInBusinessCombina
tionAfterAcquisitionDate

Beskrivelse af begivenhed eller
ændring i forhold, der
medførte indregning af
udskudte skattefordele, der er
overtaget ved en
virksomhedssammenslutning,
efter overtagelsestidspunktet

Beskrivelsen af den begivenhed eller ændring i forholdene, Oplysning: IAS 12 81 k
der medførte, at de udskudte skattefordele, der blev over
taget ved en virksomhedssammenslutning, men ikke
indregnet før overtagelsestidspunktet, skulle indregnes.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRe
strictionsOnTitlePropertyPlan
tAndEquipment

text

Beskrivelse af tilstedeværelse af
begrænsninger i
ejendomsretten og materielle
anlægsaktiver

Beskrivelsen af tilstedeværelsen af begrænsninger i ejen Oplysning: IAS 16 74 a
domsretten og materielle anlægsaktiver. [Reference: mate
rielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThird
partyCreditEnhancement

text

Beskrivelse af tilstedeværelse af
tredjemands kreditværdighed

Beskrivelsen af tilstedeværelsen af tredjemands kreditvær Oplysning: IFRS 13 98
dighed for forpligtelser målt til dagsværdi og udstedt med
en uadskillelig tredjemands kreditværdighed. [Reference: til
dagsværdi [member]]

18.12.2020
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DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateOfRec
lassification

DA

ifrs-full
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ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsAbstract

Oplysning om forventet
virkning af
førstegangsanvendelsen af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsLineItems

Oplysning om forventet
virkning af
førstegangsanvendelsen af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactO table
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretationsTable

Oplysning om forventet
virkning af
førstegangsanvendelsen af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [table]

Tabel med oplysninger om den forventede virkning af Oplysning: IAS 8 30 b
førstegangsanvendelsen af nye standarder eller fortolk
ningsbidrag.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO text
fOutflowsContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

Beskrivelse af forventet
tidspunkt for træk,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Beskrivelsen af det forventede tidspunkt for træk på Oplysning: IFRS 3 B67 c,
økonomiske ressourcer til indfrielse af eventualforpligtel oplysning: IFRS 3 B64 j
ser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning.
[Reference: eventualforpligtelser [member], virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO text
fOutflowsOtherProvisions

Beskrivelse af forventet
tidspunkt for træk, andre
hensatte forpligtelser

Beskrivelsen af det forventede tidspunkt for træk på Oplysning: IAS 37 85 a
økonomiske ressourcer relateret til andre hensatte forplig
telser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVolatil
ityShareOptionsGranted

Forventet volatilitet, tildelte
aktieoptioner

Den forventede volatilitet i den aktiekurs, der anvendes til Oplysning: IFRS 2 47 a i
at beregne dagsværdien af de tildelte aktieoptioner. Den
forventede volatilitet er et mål for størrelsen af det kurs
udsving, som en kurs forventes at udvise i løbet af en
periode. Det mål for volatiliteten, der anvendes i modeller
til prisfastsættelse af optioner, er standardafvigelsen
omregnet til årsbasis af det løbende sammensatte afkast
på aktien over en periode.

X.XX
duration

L 429/151

Oplysning om forventet
virkning af
førstegangsanvendelsen af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfExpectedImpactO text block
fInitialApplicationOfNewStan
dardsOrInterpretations

DA

Videregivelse af information, som er kendt eller kan gøres Oplysning: IAS 8 30 b
til genstand for et rimeligt skøn, og som er relevant for en
vurdering af den mulige virkning af anvendelsen af en ny
IFRS, som er udgivet, men endnu ikke er trådt i kraft.

ifrs-full

18.12.2020
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text

Etiket

Referencer

Beskrivelsen af eventuel udløbsdato for fradragsberettigede Oplysning: IAS 12 81 e
midlertidige forskelle, uudnyttede skattemæssige under
skud og uudnyttede skattemæssige fradrag, for hvilke
der ikke er indregnet noget udskudt skatteaktiv i opgø
relsen af finansiel stilling. [Reference: midlertidige
forskellle [member], uudnyttede skattemæssige fradrag
[member], uudnyttede skattemæssige underskud [membe
r]]

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOfFac text
tAndReasonsWhyRangeOfOut
comesFromContingentConside
rationArrangementsAndIndem
nificationAssetsCannotBeEstima
ted

Oplysning om og beskrivelse af Oplysninger om og beskrivelsen af årsagerne til, at Oplysning: IFRS 3 B64 g iii
årsager til, at spændet af udfald spændet af udfald af aftaler om betinget vederlag og refu
af aftaler om betinget vederlag sionsaktiver ikke kan anslås.
og refusionsaktiver ikke kan
anslås

ifrs-full

DescriptionOfExposuresToR
text
isksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

Beskrivelse af eksponeringen
for risici hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17, og hvordan disse opstår

Beskrivelsen af eksponeringen for risici hidrørende fra Oplysning: IFRS 17 124 a —
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17, Ikrafttrædelse 1.1.2021
og hvordan disse opstår.

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Beskrivelse af
risikoeksponering

Beskrivelsen af eksponeringen for risici hidrørende fra Oplysning: IFRS 7 33 a
finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumen
ter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhi
chEntityCanBeLiableToMultiem
ployerOrStatePlanForOtherEnti
tiesObligations

text

Beskrivelse af, i hvilket omfang
virksomheden kan pålægges en
lovpligtig offentlig
pensionsordning eller en
pensionsordning med flere
virksomheder for andre
virksomheders forpligtelser

Beskrivelsen af, i hvilket omfang virksomheden kan Oplysning: IAS 19 148 b
pålægges andre virksomheders forpligtelser i henhold til
vilkår og betingelser for en pensionsordning med flere
virksomheder eller lovpligtig offentlig pensionsordning
som en ydelsesbaseret ordning. [Reference: ydelsesbase
rede pensionsordninger med flere virksomheder [mem
ber]; ydelsbaserede lovpligtige offentlige pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich
FairValueOfInvestmentProperty
IsBasedOnValuationByIndepen
dentValuer

text

Beskrivelse af, i hvilket omfang
dagsværdien af
investeringsejendomme baseres
på en værdiansættelse fra en
uafhængig vurderingsmand

Beskrivelsen af, i hvilket omfang dagsværdien af investe Oplysning: IAS 40 75 e
ringsejendomme (som målt eller oplyst i årsregnskabet)
baseres på en værdiansættelse fra en uafhængig vurde
ringsmand, som har anerkendte, relevante faglige kvalifi
kationer og nylig erfaring inden for det geografiske
område og den kategori, som den vurderede investerings
ejendom tilhører. [Reference: investeringsejendomme]

18.12.2020

DescriptionOfExpiryDateOf
TemporaryDifferencesUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredits
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Beskrivelse af udløbsdato for
fradragsberettigede midlertidige
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skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag
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Oplysning om og beskrivelse af
det grundlag, på hvilket de
regnskabsmæssige værdier som
fastsat i henhold til tidligere
regnskabsmæssige principper
blev fordelt, hvis virksomheden
anvender undtagelsen i afsnit
D8A, litra b), i IFRS 1

Oplysninger om og beskrivelsen af det grundlag, på Oplysning: IFRS 1 31A
hvilket de regnskabsmæssige værdier som fastsat i
henhold til tidligere regnskabsmæssige principper blev
fordelt, hvis virksomheden anvender undtagelsen i afsnit
D8A, litra b), i IFRS 1 for olie- og gasaktiver.

ifrs-full

text
DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingAmountsWe
reDeterminedIfEntityUsesE
xemptionInIFRS1D8B

Oplysning om og beskrivelse af
det grundlag, hvorpå de
regnskabsmæssige værdier blev
fastlagt i henhold til de
tidligere regnskabsprincipper,
hvis virksomheden anvender
undtagelsen i IFRS 1.D8B

Oplysninger om og beskrivelsen af det grundlag, hvorpå Oplysning: IFRS 1 31B
de regnskabsmæssige værdier blev fastlagt i henhold til de
tidligere regnskabsprincipper, hvis virksomheden anvender
undtagelsen i afsnit D8B i IFRS 1 for aktiviteter, der er
underlagt takstregulering.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposureTo
LossFromInterestsInStructure
dEntitiesCannotBeQuantified

text

Oplysning om og beskrivelse af
årsager til, at den maksimale
eksponering for tab fra
kapitalandele i strukturerede
virksomheder ikke kan
kvantificeres

Oplysninger om og beskrivelsen af årsagerne til, at virk Oplysning: IFRS 12 29 c
somheden ikke kan kvantificere sin maksimale ekspone
ring for tab fra kapitalandele i strukturerede virksomhe
der. [Reference: maksimal eksponering for tab fra kapital
andele i strukturerede virksomheder, ukonsoliderede,
strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfFactAndRea
sonWhyEntitysExposureToRi
skArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17AtEndOfRepor
tingPeriodIsNotRepresentativeO
fItsExposureDuringPeriod

Oplysning om og beskrivelse af
årsager til, at en virksomheds
eksponering for risici
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17 ved regnskabsårets
afslutning ikke er repræsentativ
for dens eksponering i løbet af
perioden

Oplysningen om og beskrivelsen af årsager til, at en virk Oplysning: IFRS 17 123 —
somheds eksponering for risici hidrørende fra kontrakter Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17 ved regnskabs
årets afslutning ikke er repræsentativ for dens eksponering
i løbet af perioden.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysisAre
Unrepresentative

Oplysning om og beskrivelse af
årsager til, at
følsomhedsanalyser ikke giver
et korrekt billede

Oplysninger om og beskrivelsen af årsagerne til, at Oplysning: IFRS 7 42
følsomhedsanalyser ikke giver et korrekt billede de risici,
der er forbundet med finansielle instrumenter (f.eks. fordi
risikoen ved regnskabsårets slutning ikke afspejler risikoen
i løbet af regnskabsåret). [Reference: finansielle instrumen
ter, kategori [member]]

text

L 429/153
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terminedUnderPreviousGAAP
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Oplysninger om og beskrivelsen af årsagerne til, at de Oplysning: IFRS 7 24D
sikringsforhold, som falder ind under undtagelsen i
afsnit 23C i IFRS 7, har en volumen, der ikke er repræ
sentativ for normale volumener.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Beskrivelse af faktorer, der
udgør indregnet goodwill

Den kvalitative beskrivelse af de faktorer, der udgør den Oplysning: IFRS 3 B64 e
indregnede goodwill, såsom forventede synergier fra
sammenlægninger af den overtagne og den overtagende
virksomheds aktiviteter, immaterielle aktiver, der ikke
opfylder kriterierne for separat indregning, eller andre
faktorer. [Reference: goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatAmoun
tOfChangeInAccountingEstima
teIsImpracticable

text block

Oplysning om, at det er
praktisk umuligt at foretage et
skøn over størrelsen af
ændringer i regnskabsmæssige
skøn [text block]

Oplysninger om, at den beløbsmæssige størrelse af virk Oplysning: IAS 8 40
ningen af ændringer i regnskabsmæssige skøn på fremti
dige regnskabsår ikke oplyses, fordi det er praktisk
umuligt at foretage et sådant skøn.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
WouldChangeFairValueSignifi
cantlyAssets

text

Oplysning om, at en ændring
af et eller flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt
sandsynligt alternativ ville
medføre en væsentligt
anderledes dagsværdi, aktiver

Oplysninger om, at en ændring af et eller flere ikkeobser Oplysning: IFRS 13 93 h ii
verede input til dagsværdimålingen af aktiver til at afspejle
et rimeligt sandsynligt alternativ ville medføre en væsent
ligt anderledes dagsværdi.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
WouldChangeFairValueSignifi
cantlyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Oplysning om, at en ændring
af et eller flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt
sandsynligt alternativ ville
medføre en væsentligt
anderledes dagsværdi,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Oplysninger om, at en ændring af et eller flere ikkeobser Oplysning: IFRS 13 93 h ii
verede input til dagsværdimålingen af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter til at afspejle et rimeligt sandsyn
ligt alternativ ville medføre en væsentligt anderledes dags
værdi. [Reference: virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter [member]]

18.12.2020

Oplysning om og beskrivelse af
årsager til, at sikringsforhold,
som falder ind under
undtagelsen i IFRS 7.23C, har
en volumen, der ikke er
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volumener
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DescriptionOfFactAndRea
text
sonWhyVolumeOfHedgingRela
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nIFRS723CAppliesIsUnrepresen
tativeOfNormalVolumes

DA

ifrs-full
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Oplysning om, at en ændring
af et eller flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt
sandsynligt alternativ ville
medføre en væsentligt
anderledes dagsværdi,
forpligtelser

Oplysninger om, at en ændring af et eller flere ikkeobser Oplysning: IFRS 13 93 h ii
verede input til dagsværdimålingen af forpligtelser til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ ville medføre en
væsentligt anderledes dagsværdi.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatEntityDo
esNotHaveLegalOrConstructive
ObligationToNegativeNetAssets
TransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod

text

Oplysning om, at
virksomheden ikke har en
retlig eller konstruktiv
forpligtelse i forbindelse med
negative nettoaktiver, overgang
fra pro rata-konsolidering til
den indre værdis metode

Oplysninger om, at virksomheden ikke har en retlig eller Oplysning: IFRS 11 C4
konstruktiv forpligtelse i forbindelse med de negative
nettoaktiver, hvis den totale værdi af alle tidligere pro
rata-konsoliderede aktivers og passivers overgang fra pro
rata-konsolidering til den indre værdis metode resulterer i
negative nettoaktiver.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighest
AndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

text

Oplysning om, at den højeste
og bedste anvendelse af et
ikkefinansielt aktiv afviger fra
dets nuværende anvendelse

Oplysninger om, at markedsdeltagernes anvendelse af et Oplysning: IFRS 13 93 i
ikkefinansielt aktiv, som ville maksimere værdien af
aktivet eller gruppen af aktiver og forpligtelser (f.eks. en
forretningsenhed), hvor aktivet ville blive anvendt, afviger
fra dets nuværende anvendelse.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEstima
ble

text

Oplysning om, at virkningen af Oplysninger om, at virkningen af førstegangsanvendelsen eksempel: IAS 8 31 e ii
førstegangsanvendelsen af en
af en ny IFRS ikke kendes eller kan gøres til genstand for
ny IFRS ikke kendes eller kan et rimeligt skøn. [Reference: IFRS-standarder [member]]
gøres til genstand for et
rimeligt skøn

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

text

Oplysning om, at en
pensionsordning med flere
virksomheder eller en lovpligtig
offentlig pensionsordning er en
ydelsesbaseret pensionsordning

Oplysninger om, at en pensionsordning med flere virk Oplysning: IAS 19 148 d i
somheder eller en lovpligtig offentlig pensionsordning er
en ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference: ydelses
baserede pensionsordninger med flere virksomheder
[member]; ydelsbaserede lovpligtige offentlige pensions
ordninger [member]]

L 429/155

text
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DescriptionOfFactThatChangin
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
WouldChangeFairValueSignifi
cantlyLiabilities

DA
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Beskrivelse af finansielle
instrumenter, der er
klassificeret som
sikringsinstrumenter

Beskrivelsen af finansielle instrumenter, der er klassificeret Oplysning: IFRS 7 22 b —
som sikringsinstrumenter. Sikringsinstrumenter er klassifi Udløbsdato 1.1.2021
cerede afledte finansielle instrumenter eller (alene ved
afdækning af risikoen for valutakursændringer) klassifice
rede ikkeafledte finansielle instrumenter eller ikkeafledte
finansielle forpligtelser, hvis dagsværdi eller penge
strømme forventes at udligne ændringer i dagsværdien
af eller pengestrømme vedrørende en klassificeret sikret
post. [Reference: afledte finansielle instrumenter [mem
ber], afledte finansielle aktiver, afledte finansielle forplig
telser, finansielle instrumenter, kategori [member], finansi
elle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmountAn
dExplanationOfWhyFairValue
CannotBeMeasuredReliably

text

Beskrivelse af finansielle
instrumenter, deres
regnskabsmæssige værdi og
redegørelse for, hvorfor deres
dagsværdi ikke kan måles
pålideligt

Beskrivelsen af finansielle instrumenter, deres regnskabs Oplysning: IFRS 7 30 b —
mæssige værdi og en redegørelse for, hvorfor dagsværdien Udløbsdato 1.1.2021
ikke kan måles pålideligt for finansielle instrumenter, for
hvilke der ikke skal oplyses om dagsværdien. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMa
nagementRelatedToAgricultura
lActivity

text

Beskrivelse af finansiel
risikostyring vedrørende
landbrugsaktivitet

Beskrivelsen af finansiel risikostyring vedrørende land Oplysning: IAS 41 49 c
brugsaktivitet.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransac
tionHedgeAccountingPrevious
lyUsedButNoLongerExpected
ToOccur

text

Beskrivelse af forventede
Beskrivelsen af forventede transaktioner, som tidligere har Oplysning: IFRS 7 23F,
transaktioner, hvor der er
været regnskabsmæssigt behandlet som sikring, men som oplysning: IFRS 7 23 b —
ikke længere forventes at finde sted.
anvendt regnskabsmæssig
Udløbsdato 1.1.2021
sikring i den foregående
periode, men som ikke længere
forventes at finde sted

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsAssets

text

Beskrivelse af hyppighed af og
metoder til afprøvning af
prisfastsættelsesmodeller,
aktiver

Beskrivelsen af hyppigheden af og metoderne for kalibre eksempel: IFRS 13 IE65 b,
ring, backtesting og andre prøvningsprocedurer eksempel: IFRS 13 93 g
vedrørende prisfastsættelsesmodeller til måling af dags
værdien af aktiver.

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsEntitysOwnEq
uityInstruments

text

Beskrivelse af hyppighed af og
metoder til afprøvning af
prisfastsættelsesmodeller,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af hyppigheden af og metoderne for kalibre eksempel: IFRS 13 IE65 b,
ring, backtesting og andre prøvningsprocedurer eksempel: IFRS 13 93 g
vedrørende prisfastsættelsesmodeller til måling af dags
værdien af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.
[Reference: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member]]

18.12.2020
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Beskrivelse af hyppighed af og
metoder til afprøvning af
prisfastsættelsesmodeller,
forpligtelser

Beskrivelsen af hyppigheden af og metoderne for kalibre eksempel: IFRS 13 IE65 b,
ring, backtesting og andre prøvningsprocedurer eksempel: IFRS 13 93 g
vedrørende prisfastsættelsesmodeller til måling af dags
værdien af forpligtelser.

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedIn
tangibleAssets

text

Beskrivelse af fuldt ud
afskrevne immaterielle aktiver

Beskrivelsen af fuldt ud afskrevne immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 128 a
stadig anvendes. [Reference: immaterielle aktiver bortset
fra goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Beskrivelse af funktionel valuta Beskrivelsen af valutaen inden for de primære Oplysning: IAS 21 53,
økonomiske rammer, hvor virksomheden har sine aktivi oplysning: IAS 21 57 c
teter.

ifrs-full

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

text

Beskrivelse af
finansieringsordninger og
støttepolitik, der påvirker
fremtidige bidrag

Beskrivelsen af finansieringsordninger og støttepolitik, der Oplysning: IAS 19 147 a,
påvirker fremtidige bidrag til ydelsesbaserede pensionsord oplysning: IAS 19 148 a
ninger. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Beskrivelse af støttepolitik

Beskrivelsen af politikken for overførsel af aktiver til en Oplysning: IAS 26 35 c
enhed (fonden), som er uafhængig af arbejdsgiverens virk
somhed, med henblik på at indfri fremtidige forpligtelser i
forbindelse med udbetaling af fratrædelsesydelser.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresAssets

text

Beskrivelse af gruppe i
virksomhed, som fastsætter
virksomhedens
værdiansættelsespraksis og
-procedurer, aktiver

Beskrivelsen af gruppen i virksomheden, som fastsætter eksempel: IFRS 13 IE65 a i,
virksomhedens værdiansættelsespraksis og -procedurer eksempel: IFRS 13 93 g
for dagsværdimåling af aktiver.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresEntity
sOwnEquityInstruments

text

Beskrivelse af gruppe i
virksomheden, som fastsætter
virksomhedens
værdiansættelsespraksis og
-procedurer, virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af gruppen i virksomheden, som fastsætter eksempel: IFRS 13 IE65 a i,
virksomhedens værdiansættelsespraksis og -procedurer eksempel: IFRS 13 93 g
for dagsværdimåling af virksomhedens egne egenkapital
instrumenter.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresLiabilities

text

Beskrivelse af gruppe i
virksomheden, som fastsætter
virksomhedens
værdiansættelsespraksis og
-procedurer, forpligtelser

Beskrivelsen af gruppen i virksomheden, som fastsætter eksempel: IFRS 13 IE65 a i,
virksomhedens værdiansættelsespraksis og -procedurer eksempel: IFRS 13 93 g
for dagsværdimåling af forpligtelser.

L 429/157
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Den vækstrate, der er lagt til
grund for ekstrapolation af
pengestrømsprognoserne

Den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af Oplysning: IAS 36 134 d iv,
pengestrømsprognoser ud over den periode, der er oplysning: IAS 36 134 e iv
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, for en
pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder).
[Reference: pengestrømsfrembringende enheder [membe
r]]

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExposu
resAndHowTheyAreUsed

text

Beskrivelse af
sikringsinstrumenter, der
anvendes til sikring af
risikoeksponeringer, og af
hvordan de anvendes

Beskrivelsen af sikringsinstrumenter, der anvendes til Oplysning: IFRS 7 22B a
sikring af risikoeksponeringer, og af hvordan de anvendes.
[Reference: sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInforma
tionAboutCounterpartyDefaul
tRates

text

Beskrivelse af historiske
oplysninger om modpartens
misligholdelsesrater

Beskrivelsen af historiske oplysninger om misligholdelses eksempel: IFRS 7 IG23 c —
rater for andre parter i transaktionen end virksomheden. Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerOb
tainedControlOfAcquiree

text

Beskrivelse af, hvordan
overtagende virksomhed
opnåede bestemmende
indflydelse på den overtagne
virksomhed

Beskrivelsen af, hvordan den overtagende virksomhed fik Oplysning: IFRS 3 B64 d
beføjelsen til at styre virksomhedens økonomiske og
driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå
fordele fra dens aktiviteter.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair text
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptionsWa
sCalculatedAssets

Beskrivelse af, hvordan
virkningen på
dagsværdimålingen som følge
af ændring i et eller flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ blev beregnet, aktiver

Beskrivelsen af, hvordan virkningen på dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af aktiver som følge af ændring i et eller flere ikkeobser
verede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ
blev beregnet.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair text
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptionsWa
sCalculatedEntitysOwnEquityIn
struments

Beskrivelse af, hvordan
virkningen på
dagsværdimålingen som følge
af ændring i et eller flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ blev beregnet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af, hvordan virkningen på dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter som følge
af ændring i et eller flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ blev beregnet.
[Reference: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member]]

18.12.2020
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Beskrivelsen af, hvordan virkningen på dagsværdimålingen Oplysning: IFRS 13 93 h ii
af forpligtelser som følge af ændring i et eller flere ikke
observerede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ blev beregnet.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedMaximumEconomicBene
fitAvailable

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastsatte de
maksimale økonomiske
fordele, der er tilgængelige

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastsatte de maksi Oplysning: IAS 19 141 c iv
male økonomiske fordele, der er tilgængelige i forhold til
en ydelsesbaseret pensionsordning, f.eks. om disse fordele
ville blive i form af eksportrestitutioner, reduktioner i
fremtidige bidrag eller en kombination af begge. [Refe
rence: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccordan
ceWithIFRS13Assets

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastslog, at
oplysninger fra tredjeparter
brugt til dagsværdimålingen
var udviklet i
overensstemmelse med IFRS
13, aktiver

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastslog, at oplys eksempel: IFRS 13 IE65 d,
ninger fra tredjeparter, f.eks. kursoplysningstjenester eller eksempel: IFRS 13 93 g
mæglere, brugt til dagsværdimålingen af aktiver var
udviklet i overensstemmelse med IFRS 13.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccordan
ceWithIFRS13EntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastslog, at
oplysninger fra tredjeparter
brugt til dagsværdimålingen
var udviklet i
overensstemmelse med IFRS
13, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastslog, at oplys eksempel: IFRS 13 IE65 d,
ninger fra tredjeparter, f.eks. kursoplysningstjenester eller eksempel: IFRS 13 93 g
mæglere, brugt til dagsværdimålingen af virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter var udviklet i overensstem
melse med IFRS 13. [Reference: virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccordan
ceWithIFRS13Liabilities

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastslog, at
oplysninger fra tredjeparter
brugt til dagsværdimålingen
var udviklet i
overensstemmelse med IFRS
13, forpligtelser

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastslog, at oplys eksempel: IFRS 13 IE65 d,
ninger fra tredjeparter, f.eks. kursoplysningstjenester eller eksempel: IFRS 13 93 g
mæglere, brugt til dagsværdimålingen af forpligtelser var
udviklet i overensstemmelse med IFRS 13.
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DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEntitie
sItSponsored

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastslog, hvilke
strukturerede virksomheder
den støttede

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastslog, hvilke Oplysning: IFRS 12 27 a
strukturerede virksomheder den har støttet.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minesConcentrationsOfRiskTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden opgør
koncentrationer af risici
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden opgør koncentra Oplysning: IFRS 17 127 —
tioner af risici hidrørende fra kontrakter inden for anven Ikrafttrædelse 1.1.2021
delsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
text
minesEconomicRelationshipBet
weenHedgedItemAndHedgingIn
strumentForPurposeOfAsses
singHedgeEffectiveness

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden bestemmer det
økonomiske forhold mellem
den sikrede post og
sikringsinstrumentet for at
vurdere sikringseffektiviteten

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden bestemmer det Oplysning: IFRS 7 22B b
økonomiske forhold mellem den sikrede post og sikrings
instrumentet for at vurdere sikringseffektiviteten. Sikrings
effektivitet angiver, i hvilket omfang ændringer i dagsvær
dien af eller pengestrømmene vedrørende sikringsinstru
mentet udligner ændringer i dagsværdien af eller penge
strømme vedrørende den sikrede post. [Reference:
sikringsinstrumenter [member], sikrede poster [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEsta
blishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffectivenes
sAre

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden fastlægger
sikringsraten, og hvad kilderne
til sikringsineffektivitet er

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden fastlægger Oplysning: IFRS 7 22B c
sikringsraten, og hvad kilderne til sikringsineffektiviteten
er. Ved sikringsrate forstås omkostninger, der ikke ville
være opstået, hvis virksomheden ikke havde anskaffet,
udstedt eller afhændet det finansielle instrument. [Refe
rence: gevinst (tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIsMana text
gingProcessToTransitionToAl
ternativeBenchmarkRatesFor
HedgingRelationships

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden håndterer
overgangen til alternative
benchmarksatser for
sikringsforhold

Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer over Oplysning: IFRS 7.24H c
gangen til alternative benchmarksatser for sikringsforhold.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMana
text
gesLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden styrer den
likviditetsrisiko, der hidrører
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden styrer den likvidi Oplysning: IFRS 17 132 a —
tetsrisiko, der hidrører fra kontrakter inden for anvendel Ikrafttrædelse 1.1.2021
sesområdet for IFRS 17. [Reference: likviditetsrisiko
[member]]

Den Europæiske Unions Tidende
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DescriptionOfHowEntityRe
flectsItsRiskManagementStrate
gyByUsingHedgeAccountin
gAndDesignatingHedgingRela
tionshipsThatItFrequentlyResets

text

Beskrivelse af, hvordan
virksomheden bruger
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring og
klassifikationen af
sikringsforhold, som den
ændrer hyppigt

Beskrivelsen af, hvordan virksomheden bruger risikosty Oplysning: IFRS 7 23C b ii
ringsstrategien i den regnskabsmæssige sikring og klassifi
kationen af sikringsforhold, som den ændrer hyppigt.

ifrs-full

DescriptionOfHowForwardloo
kingInformationHasBeenIncor
poratedIntoDeterminationOfEx
pectedCreditLosses

text

Beskrivelse af, hvordan
fremadrettede oplysninger er
blevet indarbejdet i
vurderingen af forventede
kredittab

Beskrivelsen af, hvordan fremadrettede oplysninger er Oplysning: IFRS 7 35G b
blevet indarbejdet i vurderingen af forventede kredittab,
herunder makroøkonomiske oplysninger.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureReco
text
veryOrReversalOfRegulatoryDe
ferralAccountBalancesIsAffected
ByRisksAndUncertainty

Beskrivelse af, hvordan
fremtidig genindvinding eller
tilbageførsel af saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser påvirkes af risici
og usikkerhed

Beskrivelsen af, hvordan den fremtidige genindvinding Oplysning: IFRS 14 30 c
eller tilbageførsel af saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser påvirkes af risici og usikkerhed. [Reference:
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
ConcludedThatItQualifiesFor
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Beskrivelse af, hvordan
forsikringsgiver konkluderede,
at virksomheden opfylder
betingelserne for midlertidig
undtagelse fra IFRS 9

Beskrivelsen af, hvordan forsikringsgiveren konkluderede, Oplysning: IFRS 4 39C —
at virksomheden opfylder betingelserne for den midlerti Udløbsdato 1.1.2021
dige undtagelse fra IFRS 9.

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerDeter
minedThatItDidNotEngageInSig
nificantActivityUnconnected
WithInsurance

text

Beskrivelse af, hvordan
forsikringsgiver fastslog, at
denne ikke udøvede en
betydelig aktivitet, som ikke
havde relation til forsikring

Beskrivelsen af, hvordan forsikringsgiveren fastslog, at Oplysning: IFRS 4 39C b —
denne ikke udøvede en betydelig aktivitet, som ikke Udløbsdato 1.1.2021
havde relation til forsikring, herunder hvilke oplysninger
den tog i betragtning.

ifrs-full

DescriptionOfHowIssue
CostsNotRecognisedAsExpense
WereRecognisedForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAcq
uisitionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nation

text

Beskrivelse af, hvordan
udstedelsesomkostninger, der
ikke indregnes, blev indregnet
for transaktioner, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af, hvordan udstedelsesomkostninger, der Oplysning: IFRS 3 B64 m
ikke indregnes som en omkostning, blev indregnet for
transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutnin
ger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

DA

ifrs-full
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DescriptionOfHowManagement text
DeterminesConcentrations

Beskrivelse af, hvordan ledelsen Beskrivelsen af, hvordan ledelsen opgør koncentrationer af Oplysning: IFRS 7 B8 a
opgør koncentrationer
risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
Assets

text

Beskrivelse af, hvordan
oplysninger fra tredjeparter
blev taget i betragtning ved
måling af dagsværdi, aktiver

Beskrivelsen af, hvordan oplysninger fra tredjeparter, f.eks. eksempel: IFRS 13 IE64 b,
mæglerpriser, kursoplysningstjenester, værdier af nettoak eksempel: IFRS 13 92
tiver og relevante markedsdata, blev taget i betragtning
ved målingen af dagsværdien af aktiver.

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
EntitysOwnEquityInstruments

text

Beskrivelse af, hvordan
oplysninger fra tredjeparter
blev taget i betragtning ved
måling af dagsværdi,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af, hvordan oplysninger fra tredjeparter, f.eks. eksempel: IFRS 13 IE64 b,
mæglerpriser, kursoplysningstjenester, værdier af nettoak eksempel: IFRS 13 92
tiver og relevante markedsdata, blev taget i betragtning
ved målingen af dagsværdien af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter. [Reference: virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
Liabilities

text

Beskrivelse af, hvordan
oplysninger fra tredjeparter
blev taget i betragtning ved
måling af dagsværdi,
forpligtelser

Beskrivelsen af, hvordan oplysninger fra tredjeparter, f.eks. eksempel: IFRS 13 IE64 b,
mæglerpriser, kursoplysningstjenester, værdier af nettoak eksempel: IFRS 13 92
tiver og relevante markedsdata, blev taget i betragtning
ved målingen af dagsværdien af forpligtelser.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOfFi text
nancialStatementsToWhichSepa
rateFinancialStatementsRelate

Angivelse af årsregnskab, som
det separate årsregnskab er
tilknyttet

Angivelsen af det årsregnskab, som det separate årsregn Oplysning: IAS 27 17
skab er tilknyttet.

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRateRe
gulators

Angivelse af
takstmyndighedernes identitet

Angivelsen af takstmyndighedernes identitet. En takstmyn Oplysning: IFRS 14 30 b
dighed er et bemyndiget organ, der ved lov eller anden
forskrift er bemyndiget til at fastsætte taksten eller en
række takster, der binder en virksomhed. Takstmyndig
heden kan være et tredjepartsorgan eller en nærtstående
part i virksomheden, herunder virksomhedens egen besty
relse, hvis dette organ ved lov eller anden forskrift er
forpligtet til at fastsætte takster både i kundernes interesse
og for at sikre virksomhedens overordnede finansielle
levedygtighed.

DA
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Beskrivelsen af virkningen af takstreguleringen på den Oplysning: IFRS 14 34
aktuelle og udskudte skat. Takstregulering er en ramme
for fastsættelse af de priser, som kunder kan afkræves for
varer eller tjenesteydelser, og denne ramme er underlagt
en takstmyndigheds overvågning og/eller godkendelse.

ifrs-full

DescriptionOfInformationA
boutSurplusOrDeficitOfMulti
employerPlan

Beskrivelse af oplysninger om
overskud eller underskud i
pensionsordning med flere
virksomheder eller en lovpligtig
offentlig pensionsordning

Beskrivelsen af tilgængelige oplysninger om overskud eller Oplysning: IAS 19 148 d iv
underskud i en pensionsordning med flere virksomheder
eller en lovpligtig offentlig pensionsordning, som kan
påvirke den beløbsmæssige størrelse af fremtidige bidrag.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger med flere
virksomheder [member]; ydelsbaserede lovpligtige offent
lige pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhe text
reFairValueDisclosuresNotRequi
red

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations

text block

Oplysning om
førstegangsanvendelse af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [text block]

Oplysninger om førstegangsanvendelsen af en IFRS. [Refe Oplysning: IAS 8 28
rence: IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsToOption
PricingModelShareOptionsGran
ted

text

Beskrivelse af talmæssige
forudsætninger for model for
prisfastsættelse af optioner,
tildelte aktieoptioner

Beskrivelsen af talmæssige forudsætninger for modellen Oplysning: IFRS 2 47 a i
for prisfastsættelse af tildelte aktieoptioner. [Reference:
model for prisfastsættelse af optioner [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Beskrivelse af input brugt til
dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af input brugt til dagsværdimålingen af akti Oplysning: IFRS 13 93 d
ver. Input er de forudsætninger, som markedsdeltagerne
ville anvende ved prisfastsættelsen af aktivet, herunder
forudsætninger om risiko såsom den risiko, der er
forbundet med en bestemt værdiansættelsesmetode
anvendt til at måle dagsværdi (såsom en prisfastsættelses
model) og risikoen i forbindelse med inputtene til værdi
ansættelsesmetoden.

text

Oplysning om, at dagsværdien Oplysninger om, at dagsværdien ikke er oplyst for disse Oplysning: IFRS 7 30 a —
ikke er oplyst for disse
instrumenter, fordi dagsværdien af instrumenter ikke kan Udløbsdato 1.1.2021
instrumenter, fordi dagsværdi
måles pålideligt.
af instrumenter ikke kan måles
pålideligt

L 429/163

Beskrivelse af virkningen af
takstregulering på aktuel og
udskudt skat

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfImpactOfRateRe text
gulationOnCurrentAndDeferred
Tax

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af input brugt til
dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af input brugt til dagsværdimålingen af virk Oplysning: IFRS 13 93 d
somhedens egne egenkapitalinstrumenter. Input er de
forudsætninger, som markedsdeltagerne ville anvende
ved prisfastsættelsen af virksomhedens eget egenkapital
instrument, herunder forudsætninger om risiko såsom
den risiko, der er forbundet med en bestemt værdiansæt
telsesmetode anvendt til at måle dagsværdi (såsom en
prisfastsættelsesmodel) og risikoen i forbindelse med
inputtene til værdiansættelsesmetoden.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beskrivelse af input brugt til
dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af input brugt til dagsværdimålingen af Oplysning: IFRS 13 93 d
forpligtelser. Input er de forudsætninger, som markedsdel
tagerne ville anvende ved prisfastsættelsen af forpligtelsen,
herunder forudsætninger om risiko såsom den risiko, der
er forbundet med en bestemt værdiansættelsesmetode
anvendt til at måle dagsværdi (såsom en prisfastsættelses
model) og risikoen i forbindelse med inputtene til værdi
ansættelsesmetoden.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToProvi text
deSupportToStructuredEntity

Beskrivelse af hensigten med
hensyn til at yde støtte til
struktureret virksomhed

Beskrivelsen af virksomhedens aktuelle hensigt med Oplysning: IFRS 12 17,
hensyn til at yde økonomisk eller anden støtte til en oplysning: IFRS 12 31
struktureret virksomhed, herunder en eventuel hensigt
med hensyn til at bistå den strukturerede virksomhed
med at opnå økonomisk støtte.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRa
tingsProcess

text

Beskrivelse af den interne
kreditvurderingsproces

Beskrivelsen af virksomhedens interne kreditvurderings eksempel: IFRS 7 IG25 a —
proces. [Reference: interne kreditniveauer [member]]
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurements
Assets

text

Beskrivelse af interne
rapporteringsprocedurer for
drøftelse og vurdering af
dagsværdimålinger, aktiver

Beskrivelse af de eksisterende interne rapporteringspro eksempel: IFRS 13 IE65 a iii,
cedurer (f.eks. hvorvidt og i givet fald hvordan, prisfast eksempel: IFRS 13 93 g
sættelses-, risikostyrings- eller revisionsudvalg drøfter og
vurderer dagsværdimålingerne) for den gruppe i virksom
heden, som fastsætter virksomhedens værdiansættelses
praksis og -procedurer for dagsværdimåling af aktiver.

18.12.2020
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Beskrivelse af interne
rapporteringsprocedurer for
drøftelse og vurdering af
dagsværdimålinger,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelse af de eksisterende interne rapporteringspro eksempel: IFRS 13 IE65 a iii,
cedurer (f.eks. hvorvidt og i givet fald hvordan, prisfast eksempel: IFRS 13 93 g
sættelses-, risikostyrings- eller revisionsudvalg drøfter og
vurderer dagsværdimålingerne) for den gruppe i virksom
heden, som fastsætter virksomhedens værdiansættelses
praksis og -procedurer for dagsværdimåling af virksomhe
dens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: virksom
hedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurements
Liabilities

text

Beskrivelse af interne
rapporteringsprocedurer for
drøftelse og vurdering af
dagsværdimålinger, forpligtelser

Beskrivelse af de eksisterende interne rapporteringspro eksempel: IFRS 13 IE65 a iii,
cedurer (f.eks. hvorvidt og i givet fald hvordan, prisfast eksempel: IFRS 13 93 g
sættelses-, risikostyrings- eller revisionsudvalg drøfter og
vurderer dagsværdimålingerne) for den gruppe i virksom
heden, som fastsætter virksomhedens værdiansættelses
praksis og -procedurer for dagsværdimåling af forpligtel
ser.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships
BetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOr
MitigateEffectOfChangesInU
nobservableInputsOnFairValue
MeasurementAssets

text

Beskrivelse af de indbyrdes
forhold mellem
ikkeobserverede input, og
hvordan de kan forstærke eller
mindske virkningen af
ændringer i ikkeobserverede
input på dagsværdimålingen,
aktiver

Beskrivelsen af de indbyrdes forhold mellem ikkeobserve Oplysning: IFRS 13 93 h i
rede input, og hvordan de kan forstærke eller mindske
virkningen af ændringer i de ikkeobserverede input på
dagsværdimålingen af aktiver. [Reference: oplysning om
væsentlige ikkeobserverede input brugt til dagsværdimå
lingen af aktiver [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships
BetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOr
MitigateEffectOfChangesInU
nobservableInputsOnFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

text

Beskrivelse af de indbyrdes
forhold mellem
ikkeobserverede input, og
hvordan de kan forstærke eller
mindske virkningen af
ændringer i ikkeobserverede
input på dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de indbyrdes forhold mellem ikkeobserve Oplysning: IFRS 13 93 h i
rede input, og hvordan de kan forstærke eller mindske
virkningen af ændringer i de ikkeobserverede input på
dagsværdimålingen af virksomhedens egne egenkapital
instrumenter. [Reference: oplysning om væsentlige ikke
observerede input brugt til dagsværdimålingen af egen
kapitalen [text block]]
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DescriptionOfInvestmentProper text
tyAtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel

Beskrivelse af
investeringsejendomme til
kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen

Beskrivelsen af investeringsejendomme målt til kostpris Oplysning: IAS 40 78 a
eller i overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdi
modellen, fordi virksomheden ikke kan måle dagsværdien
pålideligt. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper text
tyWhereFairValueInformationI
sUnreliableCostModel

Beskrivelse af
investeringsejendomme, hvor
oplysninger om dagsværdi er
upålidelige, kostprismodellen

Beskrivelsen af investeringsejendomme, der regnskabs Oplysning: IAS 40 79 e i
mæssigt behandles ved anvendelse af kostprismodellen,
for hvilken virksomheden ikke kan opgøre dagsværdien
pålideligt. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentsInEq
uityDesignatedAsMeasuredAt
FairThroughOtherComprehensi
veIncome

text

Beskrivelse af investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Beskrivelsen af investeringer i egenkapitalinstrumenter, der Oplysning: IFRS 7 11A a
er klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
ChangesInJudgementsThatSigni
ficantlyAffectDeterminationO
fAmountAndTimingOfReven
ueFromContractsWithCusto
mers

text

Beskrivelse af bedømmelser og
ændringer heraf, som i
væsentlig grad påvirker
opgørelsen af størrelsen af og
tidspunktet for omsætning fra
kontrakter med kunder

Beskrivelsen af de bedømmelser og ændringer heraf, som i Oplysning: IFRS 15 123
væsentlig grad påvirker opgørelsen af størrelsen af og
tidspunktet for omsætning fra kontrakter med kunder.
[Reference: omsætning fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade
ByManagementInApplyin
gAggregationCriteriaForOpera
tingSegments

text

Beskrivelse af bedømmelser,
som ledelsen har foretaget ved
anvendelsen af kriterier for
sammenlægning af
driftssegmenter

Beskrivelsen af bedømmelser, som ledelsen har foretaget Oplysning: IFRS 8 22 aa
ved anvendelsen af kriterierne for sammenlægning af
driftssegmenter. [Reference: driftssegmenter [member]]

18.12.2020

Beskrivelsen af de indbyrdes forhold mellem ikkeobserve Oplysning: IFRS 13 93 h i
rede input, og hvordan de kan forstærke eller mindske
virkningen af ændringer i de ikkeobserverede input på
dagsværdimålingen af forpligtelser. [Reference: oplysning
om væsentlige ikkeobserverede input brugt til dagsværdi
målingen af forpligtelser [text block]]
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Beskrivelse af bedømmelser,
som ligger til grund for
opgørelse af omkostninger
forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med
kunder

Beskrivelsen af de bedømmelser, som ligger til grund for Oplysning: IFRS 15 127 a
opgørelsen af omkostningerne forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder. [Reference:
aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger
forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter
med kunder]

ifrs-full

DescriptionOfJustificationFor
UsingGrowthRateThatExceeds
LongtermAverageGrowthRate

text

Beskrivelse af begrundelse for
at anvende en vækstrate, der
overstiger den gennemsnitlige
langsigtede vækstrate

Beskrivelsen af begrundelsen for at anvende den Oplysning: IAS 36 134 d iv
vækstrate, som er lagt til grund for ekstrapolation af
pengestrømsprognoser, der overstiger den gennemsnitlige
langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det
eller de lande, som virksomhedens aktiviteter dækker, eller
for det marked, som enheden (gruppen af enheder) er
bestemt for. [Reference: pengestrømsfrembringende
enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumptions text
OnWhichManagementHasBased
CashFlowProjections

Beskrivelse af primære
forudsætninger, som ledelsen
har lagt til grund for
pengestrømsprognoser

Beskrivelsen af primære forudsætninger, som ledelsen har Oplysning: IAS 36 134 d i,
lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, oplysning: IAS 36 135 c
der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger,
for en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enhe
der). Primære forudsætninger er de forudsætninger, som
enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for. [Reference: pengestrømsfrembrin
gende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumptions text
OnWhichManagementHasBased
DeterminationOfFairValueLes
sCostsOfDisposal

Beskrivelse af primære
forudsætninger, som ledelsen
har lagt til grund ved
opgørelsen af dagsværdi med
fradrag af
afhændelsesomkostninger

Beskrivelsen af primære forudsætninger, som ledelsen har Oplysning: IAS 36 134 e i,
lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdi med fradrag af oplysning: IAS 36 130 f iii
afhændelsesomkostninger for en pengestrømsfrembrin
gende enhed (gruppe af enheder). Primære forudsætninger
er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enhe
ders) genindvindingsværdi er mest følsom over for. [Refe
rence: pengestrømsfrembringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLevelOfFairValue
HierarchyWithinWhichFairVa
lueMeasurementIsCategorised

text

Beskrivelse af
dagsværdimålingens niveau i
dagsværdihierarkiet

Beskrivelsen af niveauet for dagsværdihierarkiet, inden for Oplysning: IAS 36 134 e iiA,
hvilket dagsværdimålingen er kategoriseret i sin helhed oplysning: IAS 36 130 f i
(uden hensyntagen til observerbarheden af »afhændel
sesomkostninger«) for en pengestrømsfrembringende
enhed (gruppe af enheder). [Reference: pengestrømsfrem
bringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOfMet
hodsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAssump
tions

text

Beskrivelse af begrænsninger i
metoder, der anvendes ved
udarbejdelse af
følsomhedsanalyse for
aktuarmæssige forudsætninger

Beskrivelsen af de begrænsninger i metoder, der er Oplysning: IAS 19 145 b
anvendt ved udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse for
væsentlige aktuarmæssige forudsætninger. [Reference:
aktuarmæssige forudsætninger [member]]
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Beskrivelse af post i
totalindkomstopgørelsen, hvori
gevinster eller tab indregnes
som følge af efterfølgende
måling til dagsværdi af
egenkapitalinteresser

Beskrivelsen af den post i totalindkomstopgørelsen, hvori Oplysning: IFRS 3 B64 p ii
gevinsten eller tabet er indregnet som følge af efterføl
gende måling til dagsværdi af den overtagende virksom
heds egenkapitalinteresser i den overtagne virksomhed før
virksomhedsovertagelsen. [Reference: virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesReclassificatio
nAdjustments

text

Beskrivelse af post i
totalindkomstopgørelsen, som
omfatter
omklassifikationsreguleringer

Beskrivelsen af posten i totalindkomstopgørelsen, som Oplysning: IFRS 7 24C b v
omfatter omklassifikationsreguleringerne. Omklassifika
tionsreguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet
i det aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig
totalindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesRecognisedHed
geIneffectiveness

text

Beskrivelse af post i
totalindkomstopgørelsen, som
omfatter indregnet
sikringsineffektivitet

Beskrivelsen af posten i totalindkomstopgørelsen, som Oplysning: IFRS 7 24C a ii,
omfatter den indregnede sikringsineffektivitet. [Reference: oplysning: IFRS 7 24C b iii
gevinst (tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgedItem

text

Beskrivelse af post i balancen,
som omfatter sikret post

Beskrivelsen af posten i balancen, som omfatter den Oplysning: IFRS 7 24B a iii
sikrede post. [Reference: sikrede poster [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgingInstrument

text

Beskrivelse af post i balancen,
som omfatter
sikringsinstrument

Beskrivelsen af posten i balancen, som omfatter sikrings Oplysning: IFRS 7 24A b
instrumentet. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAcq text
uisitionRelatedCostsRecognise
dAsExpenseForTransactionRe
cognisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

Beskrivelse af poster i
totalindkomstopgørelsen for
den beløbsmæssige størrelse af
overtagelsesrelaterede
omkostninger, der er indregnet
som en omkostning for
transaktion, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af poster i totalindkomstopgørelsen for den Oplysning: IFRS 3 B64 m
beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede omkost
ninger, der er indregnet som en omkostning for trans
aktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutnin
ger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
overtagelsesrelaterede omkostninger, der er indregnet som
en omkostning for transaktion, der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomheds
sammenslutningen]
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Beskrivelsen af de poster i årsregnskabet, hvor indregnede Oplysning: IFRS 3 B64 l iii
beløb for transaktioner, der indregnes separat fra over
tagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssam
menslutninger, er medtaget. [Reference: virksomhedssam
menslutninger [member], indregnede beløb for trans
aktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver
og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

text

Beskrivelse af poster i øvrig
totalindkomst, hvor gevinster
(tab) indregnes,
dagsværdimåling, aktiver

Beskrivelsen af de poster i øvrig totalindkomst, hvor Oplysning: IFRS 13 93 e ii
gevinster (tab) i regnskabsåret for aktiver målt til dags
værdi er indregnet. [Reference: til dagsværdi [member],
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beskrivelse af poster i øvrig
totalindkomst, hvor gevinster
(tab) indregnes,
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de poster i øvrig totalindkomst, hvor Oplysning: IFRS 13 93 e ii
gevinster (tab) i regnskabsåret for virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter målt til dagsværdi er indregnet.
[Reference: til dagsværdi [member], virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beskrivelse af poster i øvrig
totalindkomst, hvor gevinster
(tab) indregnes,
dagsværdimåling, forpligtelser

Beskrivelsen af de poster i øvrig totalindkomst, hvor Oplysning: IFRS 13 93 e ii
gevinster (tab) i regnskabsåret for forpligtelser målt til
dagsværdi er indregnet. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossInWhichGainLossOn
CessationOfConsolidationOf
SubsidiariesIsRecognised

text

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinst (tab)
ved ophør af konsolidering af
dattervirksomheder indregnes

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinst (tab) Oplysning: IFRS 12 9B c
ved ophør af konsolidering af dattervirksomheder som
følge af ændring i investeringsvirksomhedsstatus er
indregnet. [Reference: oplysning om investeringsvirksom
heder [text block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentAssets

text

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab)
indregnes, dagsværdimåling,
aktiver

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) i Oplysning: IFRS 13 93 e i
regnskabsåret for aktiver målt til dagsværdi er indregnet.
[Reference: til dagsværdi [member]]
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Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab)
indregnes, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) i Oplysning: IFRS 13 93 e i
regnskabsåret for virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter målt til dagsværdi er indregnet. [Reference: virk
somhedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab)
indregnes, dagsværdimåling,
forpligtelser

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) i Oplysning: IFRS 13 93 e i
regnskabsåret for forpligtelser målt til dagsværdi er
indregnet. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForAssetsHeldA
tEndOfPeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab),
der kan henføres til ændring i
urealiserede gevinster eller tab,
som vedrører aktiver, der
besiddes ved slutningen af
regnskabsåret, indregnes,
dagsværdimåling

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) Oplysning: IFRS 13 93 f
for regnskabsåret, der er indregnet i resultatet, indberettes
for aktiver målt til dagsværdi, der kan henføres til
ændringen i urealiserede gevinster (tab), som vedrører de
aktiver, der besiddes ved slutningen af regnskabsåret.
[Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForEntitysOw
nEquityInstrumentsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognisedFairVa
lueMeasurement

text

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab),
der kan henføres til ændring i
urealiserede gevinster eller tab,
som vedrører virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter,
der besiddes ved slutningen af
regnskabsåret, indregnes,
dagsværdimåling

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) Oplysning: IFRS 13 93 f
for regnskabsåret, der er indregnet i resultatet, indberettes
for virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter målt til
dagsværdi, der kan henføres til ændringen i urealiserede
gevinster eller tab, som vedrører de instrumenter, der
besiddes ved slutningen af regnskabsåret. [Reference: til
dagsværdi [member], virksomhedens egne egenkapital
instrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForLiabilitiesHel
dAtEndOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

text

Beskrivelse af poster i
resultatet, hvor gevinster (tab),
der kan henføres til ændring i
urealiserede gevinster eller tab,
som vedrører forpligtelser, der
besiddes ved slutningen af
regnskabsåret, indregnes,
dagsværdimåling

Beskrivelsen af de poster i resultatet, hvor gevinster (tab) Oplysning: IFRS 13 93 f
for regnskabsåret, der er indregnet i resultatet, indberettes
for forpligtelser målt til dagsværdi, der kan henføres til
ændringen i urealiserede gevinster (tab), som vedrører de
forpligtelser, der besiddes ved slutningen af regnskabsåret.
[Reference: til dagsværdi [member]]

18.12.2020
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Beskrivelse af regnskabsposter i
totalindkomstopgørelsen, i
hvilke tab ved værdiforringelse,
som er indregnet i resultatet,
medtages

Beskrivelsen af regnskabsposter i totalindkomstopgørel Oplysning: IAS 36 126 a
sen, i hvilke tab ved værdiforringelse, som er indregnet i
resultatet, er medtaget. [Reference: tab ved værdiforrin
gelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet
i resultatet]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfComprehensiveInco
meInWhichImpairmentLosses
RecognisedInProfitOrLossAreRe
versed

Beskrivelse af regnskabsposter i
totalindkomstopgørelsen, i
hvilke tab ved værdiforringelse,
som er indregnet i resultatet,
tilbageføres

Beskrivelsen af regnskabsposter i totalindkomstopgørel Oplysning: IAS 36 126 b
sen, i hvilke tab ved værdiforringelse, som er indregnet i
resultatet, er tilbageført. [Reference: tab ved værdiforrin
gelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i
resultatet]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionInWhi
chAssetsAndLiabilitiesRecogni
sedInRelationToStructuredEnti
tiesAreRecognised

text

Beskrivelse af poster i
opgørelsen af den finansielle
stilling, hvor aktiver og
forpligtelser, der er indregnet i
forhold til strukturerede
virksomheder, indregnes

Beskrivelsen af poster i opgørelsen af den finansielle stil Oplysning: IFRS 12 29 b
ling, hvor aktiver og forpligtelser, der er indregnet i
forhold til strukturerede virksomheder, er indregnet.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhi
chIncludeLeaseLiabilities

text

Beskrivelse af poster i
opgørelsen af den finansielle
stilling, som omfatter
leasingforpligtelser

Beskrivelsen af posterne i opgørelsen af den finansielle Oplysning: IFRS 16 47 b
stilling, som omfatter leasingforpligtelserne. [Reference:
leasingforpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhi
chIncludeRightofuseAssets

text

Beskrivelse af poster i
opgørelsen af den finansielle
stilling, som omfatter
brugsretsaktiver

Beskrivelsen af posterne i opgørelsen af den finansielle Oplysning: IFRS 16 47 a ii
stilling, som omfatter brugsretsaktiverne. [Reference:
brugsretsaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfLinkBetweenRe
text
imbursementRightAndRelatedO
bligation

Beskrivelse af forholdet mellem Beskrivelsen af forholdet mellem godtgørelsesretten og Oplysning: IAS 19 140 b
godtgørelsesret og tilknyttet
den tilknyttede forpligtelse. [Reference: godtgørelsesret til
forpligtelse
dagsværdi]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssump
text
tionsMadeConcerningFutureE
ventsContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

Beskrivelse af væsentlige
forudsætninger opstillet for
fremtidige begivenheder,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Beskrivelsen af de væsentlige forudsætninger, der er Oplysning: IFRS 3 B67 c,
opstillet for fremtidige begivenheder, som kan påvirke oplysning: IFRS 3 B64 j
det beløb, der kræves for at indfri en eventualforpligtelse,
der indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Refe
rence: eventualforpligtelser [member], virksomhedssam
menslutninger [member]]
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Beskrivelse af væsentlige
forudsætninger opstillet for
fremtidige begivenheder, andre
hensatte forpligtelser

Beskrivelsen af de væsentlige forudsætninger, der er Oplysning: IAS 37 85 b
opstillet for fremtidige begivenheder, som kan påvirke
det beløb, der kræves for at indfri en hensat forpligtelse.
[Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

text

Beskrivelse af ledelsens metode Beskrivelsen af ledelsens metode til opgørelse af den eller Oplysning: IAS 36 134 d ii,
til opgørelse af værdier, der er de værdier, som er tildelt primære forudsætninger, uanset oplysning: IAS 36 135 d,
tildelt primære forudsætninger om disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis oplysning: IAS 36 134 e ii
dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne
informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan
og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne
informationer. Primære forudsætninger er de forudsætnin
ger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindings
værdi er mest følsom over for.

ifrs-full

DescriptionOfManagingLiquidi
tyRisk

text block

Oplysning om, hvordan
virksomheden styrer
likviditetsrisikoen [text block]

Oplysninger om, hvordan virksomheden styrer sin likvidi Oplysning: IFRS 7 39 c
tetsrisiko. [Reference: likviditetsrisiko [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaterialReconci
lingItems

text

Beskrivelse af væsentlige
afstemningsposter

Beskrivelsen af alle væsentlige afstemningsposter. [Refe Oplysning: IFRS 8 28
rence: væsentlige afstemningsposter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

text

Beskrivelse af den maksimale
løbetid for tildelte optioner for
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Beskrivelsen af den maksimale løbetid for tildelte optioner Oplysning: IFRS 2 45 a
for en type af aktiebaserede vederlæggelsesordninger, som
har eksisteret på et hvilket som helst tidspunkt i regn
skabsåret. Virksomheder med meget ensartede typer af
aktiebaserede vederlæggelsesordninger kan sammendrage
disse oplysninger. [Reference: aktiebaserede vederlæggel
sesordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBa
sisForNoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAcquisi
tionDate

text

Beskrivelse af målingsgrundlag
for minoritetsinteresse i den
overtagne virksomhed, der er
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Beskrivelsen af målingsgrundlaget for en minoritetsinter Oplysning: IFRS 3 B64 o i
esse i en overtaget virksomhed, der er indregnet på over
tagelsestidspunktet for virksomhedssammenslutninger,
hvor den overtagende virksomhed besidder mindre end
100 % af egenkapitalinteresserne i den overtagne virk
somhed på overtagelsestidspunktet. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member], minoritetsinteresse i
den overtagne virksomhed, der er indregnet på overtagel
sestidspunktet]
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Beskrivelsen af eventuelle målingsforskelle for finansielle Oplysning: IFRS 7 B42
aktiver, der modregnes eller falder ind under en retskraftig
»master netting« eller tilsvarende aftale. [Reference: finansi
elle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDif text
ferencesForFinancialLiabilitiesSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Beskrivelse af målingsforskelle
for finansielle forpligtelser, der
modregnes eller falder ind
under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale

Beskrivelsen af eventuelle målingsforskelle for finansielle Oplysning: IFRS 7 B42
forpligtelser, der modregnes eller falder ind under en rets
kraftig »master netting« eller tilsvarende aftale. [Reference:
finansielle forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle
mentForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Beskrivelse af afregningsmetode
for tildelte optioner for
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Beskrivelsen af afregningsmetoden (dvs. kontant eller i Oplysning: IFRS 2 45 a
egenkapital) for tildelte optioner for en type af aktiebase
rede vederlæggelsesordninger, som har eksisteret på et
hvilket som helst tidspunkt i regnskabsåret. Virksomheder
med meget ensartede typer af aktiebaserede vederlæggel
sesordninger kan sammendrage disse oplysninger. [Refe
rence: aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodologyU
sedToDetermineWhetherPresen
tingEffectsOfChangesInLiabili
tysCreditRiskInOtherCompre
hensiveIncomeWouldCreateO
rEnlargeAccountingMismatchIn
ProfitOrLoss

text

Beskrivelse af den eller de
anvendte metoder til vurdering
af, hvorvidt præsentation af
virkninger af ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med en forpligtelse, i øvrig
totalindkomst ville forårsage
eller forværre regnskabsmæssig
inkonsistens i resultatet

Beskrivelsen af den eller de anvendte metoder til vurde Oplysning: IFRS 7 11 c
ring af, hvorvidt præsentation af virkningerne af
ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med en
finansiel forpligtelse, i øvrig totalindkomst ville forårsage
eller forværre en regnskabsmæssig inkonsistens i resulta
tet. Hvis en virksomhed skal præsentere virkningerne af
ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med en
forpligtelse, i resultatet, skal oplysningen omfatte en detal
jeret beskrivelse af det økonomiske forhold, der er
beskrevet mellem forpligtelsens karakteristika og det
andet finansielle instruments karakteristika, målt til dags
værdi gennem resultatet, hvis værdi blev ændret som følge
af ændringer i forpligtelsens kreditrisiko. [Reference: kredi
trisiko [member], finansielle instrumenter, kategori [mem
ber], øvrig totalindkomst]
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text
DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

Beskrivelse af metoder og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
aktuarmæssige forudsætninger

Beskrivelsen af de metoder og forudsætninger, der er lagt Oplysning: IAS 19 145 b
til grund ved udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse for
væsentlige aktuarmæssige forudsætninger. [Reference:
aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs
text
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisToChangesInRi
skExposuresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Beskrivelse af metoder og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
ændringer i
risikoeksponeringer hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17

Beskrivelsen af de metoder og forudsætninger, der lægges Oplysning: IFRS 17 128 b —
til grund ved udarbejdelsen af følsomhedsanalysen for Ikrafttrædelse 1.1.2021
ændringer i risikoeksponeringer hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementAssets

text

Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at udvikle og
underbygge ikkeobserverede
input brugt til
dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af de metoder, der anvendes til at udvikle og eksempel: IFRS 13 IE65 e,
underbygge de ikkeobserverede input, der anvendes i eksempel: IFRS 13 93 g
dagsværdimålingen af aktiver.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

text

Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at udvikle og
underbygge ikkeobserverede
input brugt til
dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de metoder, der er anvendt til at udvikle eksempel: IFRS 13 IE65 e,
og underbygge de ikkeobserverede input, der anvendes i eksempel: IFRS 13 93 g
dagsværdimålingen af virksomhedens egne egenkapital
instrumenter. [Reference: virksomhedens egne egenkapi
talinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

text

Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at udvikle og
underbygge ikkeobserverede
input brugt til
dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af de metoder, der er anvendt til at udvikle eksempel: IFRS 13 IE65 e,
og underbygge de ikkeobserverede input, der anvendes i eksempel: IFRS 13 93 g
dagsværdimålingen af forpligtelser.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureContractsWithinSco
peOfIFRS17AndProcessesForE
stimatingInputsToThoseMet
hods

text

Beskrivelse af metoder, der
anvendes til måling af
forsikringskontrakter, som er
omfattet af IFRS 17, og
fremgangsmåder, der anvendes
ved udarbejdelsen af skøn, der
indgår som input til disse
metoder

Beskrivelsen af de metoder, der anvendes til måling af Oplysning: IFRS 17 117 a —
forsikringskontrakter, som er omfattet af IFRS 17, og de Ikrafttrædelse 1.1.2021
fremgangsmåder, der anvendes ved udarbejdelsen af skøn,
der indgår som input til disse metoder.
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Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at måle
dagsværdien af ikkekontante
aktiver, der udloddes som
udbytte til ejerne før det
tidspunkt, hvor årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse

Beskrivelsen af de metoder, der er anvendt til at måle Oplysning: IFRIC 17 17 c
dagsværdien af ikkekontante aktiver, der er udloddet
som udbytte, når anmeldelsesdatoen er efter regnskabs
årets afslutning, men før årsregnskabet godkendes til
offentliggørelse. [Reference: uddeling af udbytte ved
udlodning til ejere af ikkekontante aktiver før det tids
punkt, hvor årsregnskabet godkendes til offentliggørelse]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivelsen af de metoder, der anvendes til at måle risici, Oplysning: IFRS 17 124 b —
Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at måle risici, som som hidrører fra kontrakter omfattet af IFRS 17.
Ikrafttrædelse 1.1.2021
hidrører fra kontrakter
omfattet af IFRS 17

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
RecogniseRevenueFromCon
tractsWithCustomers

text

Beskrivelse af metoder, der
anvendes til at indregne
omsætning fra kontrakter med
kunder

Beskrivelsen af de metoder, der er anvendt til at indregne Oplysning: IFRS 15 124 a
omsætning fra kontrakter med kunder. [Reference:
omsætning fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

DescriptionOfMethodToRecog
niseInsuranceAcquisitionCash
FlowsWhenUsingPremiumAllo
cationApproach

text

Beskrivelse af metoden til
indregning af pengestrømme i
forbindelse med erhvervelse af
forsikringer ved anvendelse af
præmieallokeringsmetoden

Beskrivelsen af den metode, som er valgt af en virksom Oplysning: IFRS 17 97 c —
hed, der anvender præmieallokeringsmetoden til indreg Ikrafttrædelse 1.1.2021
ning af pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af
forsikringer ved anvendelse af afsnit 59, litra a), i IFRS
17. Ved præmieallokeringsmetoden, som er beskrevet i
afsnit 53-59 i IFRS 17, forenkles målingen af forpligtelsen
vedrørende den resterende dækningsperiode for en gruppe
af forsikringskontrakter. [Reference: stigning (fald)
gennem pengestrømme ved erhvervelse af forsikringer,
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn
dAssumptionsMadeToIncorpo
rateEffectsOfExpectedEarlyExer
ciseShareOptionsGranted

text

Beskrivelse af den anvendte
metode og de forudsætninger,
der er lagt til grund for
indarbejdelsen af virkningen af
forventet førtidig udnyttelse,
tildelte aktieoptioner

Beskrivelsen af den anvendte metode og de forudsætnin Oplysning: IFRS 2 47 a i
ger, der er lagt til grund for indarbejdelsen af virkningen
af førtidig udnyttelse af tildelte aktieoptioner.

ifrs-full

text
DescriptionOfMethodUsedTo
DetermineAmortisationOfAs
setsRecognisedFromCostsToOb
tainOrFulfilContractsWithCusto
mers

Beskrivelse af metode, der
anvendes ved opgørelsen af
afskrivningen på aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder

Beskrivelsen af den metode, der anvendes ved opgørelsen Oplysning: IFRS 15 127 b
af afskrivningen på aktiver hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra
indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med kunder]
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Beskrivelsen af arten af regnskabsmæssige fejl i tidligere Oplysning: IAS 8 49 a
regnskabsår.

DescriptionOfNatureAmoun
text block
tAndCorrectionOfAccountingEr
rorsInPriorPeriodsEstimate

Beskrivelse af arten af
regnskabsmæssige fejl i
tidligere regnskabsår [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
text
mountOfAnyMeasurementPerio
dAdjustmentsRecognisedForPar
ticularAssetsLiabilitiesNoncon
trollingInterestsOrItemsOfConsi
deration

Beskrivelse af arten af
Beskrivelsen af arten af eventuelle målingsperioderegule Oplysning: IFRS 3 B67 a iii
eventuelle
ringer, der er indregnet for bestemte aktiver, forpligtelser,
målingsperiodereguleringer, der egenkapitalinteresser eller vederlagsposter, for hvilke den
er indregnet for bestemte
første regnskabsmæssige behandling af en virksomheds
aktiver, forpligtelser,
sammenslutning ikke er fuldendt. [Reference: minoritets
interesser, målingsperiodereguleringer, der er indregnet for
minoritetsinteresser eller
vederlagsposter
bestemte aktiver, forpligtelser, minoritetsinteresser eller
vederlagsposter, virksomhedssammenslutninger [membe
r]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInAccountingE
stimate

text block

Beskrivelse af arten af
ændringer i regnskabsmæssige
skøn [text block]

Beskrivelsen af arten af ændringer i regnskabsmæssige Oplysning: IAS 8 39
skøn, som påvirker det aktuelle regnskabsår, eller som
forventes at påvirke fremtidige regnskabsår.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInEstimateDu
ringFinalInterimPeriod

text

Beskrivelse af arten og den
beløbsmæssige størrelse af
ændringer i skøn i
regnskabsårets sidste
delårsperiode

Beskrivelsen af arten og den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IAS 34 26
ændringer i et skøn over et beløb, som er præsenteret i
delårsperioden og ændres væsentligt i regnskabsårets
sidste delårsperiode.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndCarry
ingAmountOfAssetsObtained

text

Beskrivelse af arten af aktiver,
der er erhvervet ved at gøre
udlæg i modtaget sikkerhed
eller indfri andre udvidelser af
kreditværdigheden

Beskrivelsen af arten af finansielle eller ikkefinansielle akti Oplysning: IFRS 7 38 a
ver, som virksomheden er kommet i besiddelse af ved at
gøre udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvi
delser af kreditværdigheden (f.eks. garantier). [Reference:
garantier [member], aktiver, der er erhvervet ved at gøre
udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af
kreditværdigheden, finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffec
tOfAnyAsymmetricalAlloca
tionsToReportableSegments

text

Beskrivelse af arten og
virkningen af eventuelle
asymmetriske allokeringer til
præsentationspligtige
segmenter

Beskrivelsen af arten og virkningen af eventuelle asymme Oplysning: IFRS 8 27 f
triske allokeringer til præsentationspligtige segmenter.
F.eks. kunne en virksomhed allokere afskrivninger til et
segment uden at allokere de tilknyttede afskrivningsberet
tigede aktiver til segmentet. [Reference: præsentationsplig
tige segmenter [member]]
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DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsForAgric
ulturalActivityRecognisedInFi
nancialStatements

text

Beskrivelse af arten og
omfanget af offentlige tilskud
til landbrugsaktiviteter
indregnet i årsregnskabet

Beskrivelsen af arten og omfanget af de offentlige tilskud Oplysning: IAS 41 57 a
til landbrugsaktiviteter, der er indregnet i årsregnskabet.
[Reference: myndighed [member], offentlige tilskud]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsRecogni
sedInFinancialStatements

text

Beskrivelse af arten og
omfanget af offentlige tilskud
indregnet i årsregnskabet

Beskrivelsen af arten og omfanget af de offentlige tilskud, Oplysning: IAS 20 39 b
der er indregnet i årsregnskabet. [Reference: offentlige
tilskud]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfRateregulatedActivity

text

Beskrivelse af arten og
omfanget af takstregulerede
aktiviteter

Beskrivelsen af arten og omfanget af takstregulerede akti Oplysning: IFRS 14 30 a
viteter. [Reference: takstregulerede aktiviteter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfSignificantRestrictionsOn
TransferOfFundsToParent

text

Beskrivelse af karakteren og
Beskrivelsen af karakteren og omfanget af eventuelle Oplysning: IFRS 12 22 a,
væsentlige begrænsninger (f.eks. som følge af låneord oplysning: IFRS 12 19D a
omfanget af væsentlige
begrænsninger for overførsel af ninger eller lovkrav) med hensyn til andre virksomheders
midler til virksomheden
muligheder for at overføre midler til virksomheden i form
af udbytte eller for at tilbagebetale lån eller forskudsbeta
linger.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOf
NoncontrollingInterestsCanSig
nificantlyRestrictEntitysAbility
ToAccessOrUseAssetsAndSettle
LiabilitiesOfGroup

text

Beskrivelse af karakteren og
omfanget af
minoritetsinteressers
beskyttelsesrettigheders
væsentlige begrænsning af
virksomhedens mulighed for at
få adgang til eller anvende
koncernens aktiver og betale
dens gæld
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Beskrivelsen af karakteren og omfanget af minoritetsinter Oplysning: IFRS 12 13 b
essers beskyttelsesrettigheders væsentlige begrænsning af
virksomhedens mulighed for at få adgang til eller
anvende koncernens aktiver og betale dens gæld (som
f.eks. hvis en modervirksomhed er forpligtet til at betale
en dattervirksomheds gæld, før den betaler sin egen, eller
hvis minoritetsinteressers godkendelse er påkrævet for
enten at få adgang til dattervirksomhedens aktiver eller
betale dens gæld). Beskyttelsesrettigheder er rettigheder,
der er beregnet til at beskytte rettighedsindehaverens inte
resser uden at give denne part beføjelser med hensyn til
den virksomhed, som disse rettigheder vedrører. [Refe
rence: minoritetsinteresser, dattervirksomheder [member]]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsAfterReportingPeriodBefo
reStatementsAuthorisedForIssue

text

Beskrivelse af arten og den
økonomiske virkning af
virksomhedssammenslutninger
efter regnskabsårets afslutning,
men før årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse

Beskrivelse af arten og den økonomiske virkning af virk Oplysning: IFRS 3 59 b
somhedssammenslutninger efter regnskabsårets afslutning,
men før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

text

Beskrivelse af arten og den
økonomiske virkning af
virksomhedssammenslutninger
i regnskabsåret

Beskrivelsen af arten og den økonomiske virkning af virk Oplysning: IFRS 3 59 a
somhedssammenslutninger i løbet af det aktuelle regn
skabsår. [Reference: virksomhedssammenslutninger [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPurpo
seOfReservesWithinEquity

text

Beskrivelse af arten af og
formålet med reserver inden
for egenkapitalen

Beskrivelsen af arten af og formålet med reserver inden Oplysning: IAS 1 79 b
for egenkapitalen. [Reference: andre reserver]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivitie
sOfBiologicalAssets

text

Beskrivelse af arten af
aktiviteter, der involverer
biologiske aktiver

Beskrivelsen af arten af aktiviteter, der involverer biolo Oplysning: IAS 41 46 a
giske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssets
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Beskrivelse af arten af aktiver
med betydelig risiko for
væsentlige reguleringer inden
for næste regnskabsår

Beskrivelsen af arten af aktiver, der forudsættes at inde Oplysning: IAS 1 125 a
bære en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig
regulering af den beløbsmæssige størrelse af disse
aktiver inden for det næste regnskabsår.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefits
ProvidedByPlan

text

Beskrivelse af arten af de
Beskrivelsen af arten af de ydelser, der indgår i ydelses Oplysning: IAS 19 139 a i
ydelser, der indgår i ordningen baseret pensionsordning (f.eks. ydelsesbaseret pensions
ordning beregnet ud fra slutlønnen eller bidragsbaseret
ordning med garanti). [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChangeI
nAccountingPolicy

text

Beskrivelse af arten af en
ændring i anvendt
regnskabspraksis

Beskrivelsen af arten af en ændring i anvendt regnskabs Oplysning: IAS 8 28 c
praksis for førstegangsanvendelse af en IFRS. [Reference:
IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChanges text
FromPriorPeriodsInMeasure
mentMethodsUsedToDetermine
ReportedSegmentProfitOrLos
sAndEffectOfThoseChangesOn
MeasureOfSegmentProfitOrLoss

Beskrivelse af arten af
ændringer i forhold til tidligere
regnskabsår i målingsmetoder,
der anvendes til at opgøre det
præsentationspligtige segments
resultat og virkningen af disse
ændringer på målingen af
segmentresultatet

Beskrivelsen af arten af ændringerne i forhold til tidligere Oplysning: IFRS 8 27 e
regnskabsår i de målingsmetoder, der anvendes til at
opgøre det præsentationspligtige segments resultat og en
eventuel virkning af disse ændringer på målingen af
segmentresultatet.
[Reference:
præsentationspligtige
segmenter [member]]
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Beskrivelse af arten af en
kategori af aktiver målt til
dagsværdi

Beskrivelsen af arten af den kategori af aktiver, som måles eksempel: IFRS 13 IE64 a,
til dagsværdi, herunder karakteristikaene ved de målte eksempel: IFRS 13 92
poster, som tages i betragtning ved bestemmelsen af de
relevante input. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fEntitysOwnEquityInstruments
MeasuredAtFairValue

text

Beskrivelse af arten af en
kategori af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter målt
til dagsværdi

Beskrivelsen af arten af den kategori af virksomhedens eksempel: IFRS 13 IE64 a,
egne egenkapitalinstrumenter, som måles til dagsværdi, eksempel: IFRS 13 92
herunder karakteristikaene ved de målte poster, som
tages i betragtning ved bestemmelsen af de relevante
input. [Reference: til dagsværdi [member], virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassOf
LiabilitiesMeasuredAtFairValue

text

Beskrivelse af arten af en
Beskrivelsen af arten af den kategori af forpligtelser, som eksempel: IFRS 13 IE64 a,
kategori af forpligtelser målt til måles til dagsværdi, herunder karakteristikaene ved de eksempel: IFRS 13 92
dagsværdi
målte poster, som tages i betragtning ved bestemmelsen
af de relevante input. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContin
gentAssets

text

Beskrivelse af arten af
eventualaktiver

Beskrivelsen af arten af mulige aktiver, der hidrører fra Oplysning: IAS 37 89
tidligere begivenheder, og hvis eksistens kun kan
bekræftes ved, at en eller flere usikre fremtidige begiven
heder, som ikke er helt under virksomhedens kontrol,
indtræffer.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

text

Beskrivelse af modpartens art

Beskrivelsen af arten af andre parter i transaktionen end eksempel: IFRS 7 IG23 b —
virksomheden.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsAssetsAndEn
titysAssets

text

Beskrivelse af arten af forskelle
mellem målinger af
præsentationspligtige
segmenters aktiver og
virksomhedens aktiver

Beskrivelsen af arten af forskellene mellem målingerne af Oplysning: IFRS 8 27 c
de præsentationspligtige segmenters aktiver og virksom
hedens aktiver. Disse forskelle kunne omfatte anvendt
regnskabspraksis og politikker for allokering af fælles
anvendte aktiver, der er nødvendige for at forstå de
præsenterede segmentoplysninger. [Reference: præsenta
tionspligtige segmenter [member]]
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Beskrivelse af arten af forskelle
mellem målinger af
præsentationspligtige
segmenters forpligtelser og
virksomhedens forpligtelser

Beskrivelsen af arten af forskellene mellem målinger af de Oplysning: IFRS 8 27 d
præsentationspligtige segmenters forpligtelser og virksom
hedens forpligtelser. Disse forskelle kunne omfatte
anvendt regnskabspraksis og politikker for allokeringen
af fælles udnyttede forpligtelser, der er nødvendige for
at forstå de præsenterede segmentoplysninger. [Reference:
præsentationspligtige segmenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsProfitsOrLos
sesAndEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIncome
AndDiscontinuedOperations

text

Beskrivelsen af arten af
forskelle mellem målinger af
præsentationspligtige
segmenters resultat og
virksomhedens resultat før
skatteomkostninger eller
-indtægter og ophørte
aktiviteter

Beskrivelse af arten af forskellene mellem målinger af de Oplysning: IFRS 8 27 b
præsentationspligtige segmenters resultat og virksomhe
dens resultat før skatteomkostninger eller -indtægter og
ophørte aktiviteter. De forskelle kunne omfatte anvendt
regnskabspraksis og politikker for allokeringen af centralt
afholdte omkostninger, der er nødvendige for at forstå de
præsenterede segmentoplysninger. [Reference: ophørte
aktiviteter [member], præsentationspligtige segmenter
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysO text
perationsAndPrincipalActivities

Beskrivelse af virksomhedens
drift og primære aktiviteter

Beskrivelsen af virksomhedens drift og primære aktivite Oplysning: IAS 1 138 b
ter.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithAssociate

text

Beskrivelse af karakteren af
virksomhedens forbindelse til
den associerede virksomhed

Beskrivelsen af karakteren af virksomhedens forbindelse til Oplysning: IFRS 12 21 a ii
en associeret virksomhed (f.eks. i form af en beskrivelse af
karakteren af aktiviteterne i den associerede virksomhed,
og hvorvidt disse er af strategisk betydning for virksom
hedens aktiviteter). [Reference: associerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointOperation

text

Beskrivelse af karakteren af
virksomhedens forbindelse til
driftsfællesskabet

Beskrivelsen af karakteren af virksomhedens forbindelse til Oplysning: IFRS 12 21 a ii
et driftsfællesskab (f.eks. i form af en beskrivelse af karak
teren af aktiviteterne i driftsfællesskabet, og hvorvidt disse
er af strategisk betydning for virksomhedens aktiviteter).
[Reference: driftsfællesskaber [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointVenture

text

Beskrivelse af karakteren af
virksomhedens forbindelse til
joint venturet

Beskrivelsen af karakteren af virksomhedens forbindelse til Oplysning: IFRS 12 21 a ii
et joint venture (f.eks. i form af en beskrivelse af karak
teren af aktiviteterne i joint venturet, og hvorvidt disse er
af strategisk betydning for virksomhedens aktiviteter).
[Reference: joint ventures [member]]
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DescriptionOfNatureOfFinanci
alStatements

text

Beskrivelse af karakteren af
årsregnskabet

Beskrivelsen af arten af årsregnskabet (f.eks. hvorvidt Oplysning: IAS 1 51 b,
årsregnskabet vedrører den enkelte virksomhed eller en oplysning: IAS 27 16 a,
gruppe af virksomheder).
oplysning: IAS 27 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntityHasPromi
sedToTransfer

text

Beskrivelse af arten af de varer Beskrivelsen af arten af de varer eller tjenesteydelser, som Oplysning: IFRS 15 119 c
virksomheden som aftalt i kontrakten skal overdrage til
eller tjenesteydelser, som
virksomheden som aftalt i
kunder.
kontrakten skal overdrage

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfImpen
dingChangeInAccountingPolicy

text

Beskrivelse af arten af en
forestående ændring i anvendt
regnskabspraksis

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivi
dualAsset

text

Beskrivelse af arten af et enkelt Beskrivelsen af arten af et enkelt aktiv, hvis et væsentligt Oplysning: IAS 36 130 c i
aktiv
tab ved værdiforringelse er indregnet eller tilbageført i
perioden. [Reference: tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInter
estInFunds

text

Beskrivelse af arten af
kapitalandele i fonde

Beskrivelsen af arten af virksomhedens kapitalandele Oplysning: IFRIC 5 11
hidrørende fra fonde til dækning af omkostninger
forbundet med afvikling, retablering og miljøgenopret
ning.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabiliti
esConnectedWithInsuranceTha
tAreNotLiabilitiesArisingFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS4

text

Beskrivelse af arten af
forpligtelser i relation til
forsikring, som ikke er
forpligtelser hidrørende fra
kontrakter, der er omfattet af
IFRS 4

Beskrivelsen af arten af de forpligtelser i relation til forsik Oplysning: IFRS 4 39C a —
ring, som ikke er forpligtelser hidrørende fra kontrakter, Udløbsdato 1.1.2021
der er omfattet af IFRS 4.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabiliti
esWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Beskrivelse af arten af
forpligtelser med betydelig
risiko for væsentlige
reguleringer inden for næste
regnskabsår

Beskrivelsen af arten af forpligtelser, der forudsættes at Oplysning: IAS 1 125 a
indebære en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig
regulering af den beløbsmæssige størrelse af disse forplig
telser inden for det næste regnskabsår.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfMainAd
justmentsThatWouldMakeHi
storicalSummariesOrComparati
veInformationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAPComp
lyWithIFRSs

text

Beskrivelse af, hvilke primære
reguleringer af historiske
sammendrag eller
sammenligningstal i
overensstemmelse med
tidligere regnskabsprincipper
der skal foretages for at opnå
overensstemmelse med IFRS

Beskrivelsen af, hvilke primære reguleringer af historiske Oplysning: IFRS 1 22 b
sammendrag eller sammenligningstal i overensstemmelse
med tidligere regnskabsprincipper der skal foretages for at
opnå overensstemmelse med IFRS. [Reference: tidligere
regnskabsprincipper [member], IFRS-standarder [membe
r]]
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DescriptionOfNatureOfNonadju text
stingEventAfterReportingPeriod

Beskrivelse af arten af
ikkeregulerende begivenhed
efter regnskabsårets afslutning

Beskrivelsen af arten af en ikkeregulerende begivenhed Oplysning: IAS 10 21 a
efter regnskabsårets afslutning. [Reference: ikkeregulerende
begivenheder efter regnskabsårets afslutning [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNoncas
hAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sue

text

Beskrivelse af arten af
ikkekontante aktiver, der skal
udloddes som udbytte til
ejerne, når anmeldelsesdatoen
er før det tidspunkt, hvor
årsregnskabet godkendes til
offentliggørelse

Beskrivelsen af arten af ikkekontante aktiver, der skal Oplysning: IFRIC 17 17 a
udloddes som udbytte, når anmeldelsesdatoen er efter
regnskabsårets afslutning, men før årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

text

Beskrivelse af forpligtelsens art, Beskrivelsen af arten af eventualforpligtelser. [Reference: Oplysning: IAS 37 86
eventualforpligtelser [member]]
eventualforpligtelser

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Beskrivelse af forpligtelsens art, Beskrivelsen af arten af eventualforpligtelser, der indregnes Oplysning: IFRS 3 B67 c,
eventualforpligtelser i en
i en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualfor oplysning: IFRS 3 B64 j,
virksomhedssammenslutning
pligtelser
[member],
virksomhedssammenslutninger oplysning: IFRS 3 B64 j i
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionOtherProvisions

text

Beskrivelse af forpligtelsens art, Beskrivelsen af arten af andre hensatte forpligtelser. [Refe Oplysning: IAS 37 85 a
rence: andre hensatte forpligtelser]
andre hensatte forpligtelser

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassi
ficationOrChangesInPresenta
tion

text

Beskrivelse af arten af
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform

Beskrivelsen af arten af omklassifikationer eller ændringer Oplysning: IAS 1 41 a
i præsentationsformen.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegula
toryRatesettingProcess

text

Beskrivelse af arten af
takstreguleringsproceduren

Beskrivelsen af arten af takstreguleringsproceduren.

Oplysning: IFRS 14 30 a

18.12.2020

Beskrivelsen af arten af de reguleringer, som ville være Oplysning: IAS 1 42 b
foretaget, hvis beløbene var blevet omklassificeret, når
det er praktisk umuligt at omklassificere sammenlignings
tal.
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Beskrivelse af arten af
forbindelsen mellem
nærtstående parter

Beskrivelsen af arten af forbindelsen mellem nærtstående Oplysning: IAS 24 18
parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRela
tionshipBetweenTransferredFi
nancialAssetsThatAreNotDere
cognisedInTheirEntiretyAndAs
sociatedLiabilities

text

Beskrivelse af arten af forholdet
mellem overdragne finansielle
aktiver, hvor indregning ikke er
ophørt fuldt ud, og dermed
forbundne forpligtelser

Beskrivelsen af arten af forholdet mellem overdragne Oplysning: IFRS 7 42D c
finansielle aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt
ud, og dermed forbundne forpligtelser, herunder restrik
tioner som følge af overdragelsen for den regnskabsaflæg
gende virksomheds anvendelse af de overdragne aktiver.
[Reference: overdragne finansielle aktiver, hvor indregning
ikke er ophørt fuldt ud [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRela
tionshipWithSubsidiaryWhere
ParentHasDirectlyOrIndirectly
LessThanHalfOfVotingPower

text

Beskrivelse af væsentlige
bedømmelser og antagelser i
forbindelse med fastlæggelsen
af, at virksomheden har
bestemmende indflydelse på en
anden virksomhed, selv om
den ejer mindre end halvdelen
af stemmerettighederne

Beskrivelsen af væsentlige bedømmelser og antagelser i eksempel: IFRS 12 9 b
forbindelse med virksomhedens fastlæggelse af, at den
har bestemmende indflydelse på en anden virksomhed,
selv om den ejer mindre end halvdelen af stemmerettig
hederne.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisks
BeingHedged

text

Beskrivelse af arten af de
afdækkede risici

Beskrivelsen af arten af de afdækkede risici.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolunta
ryChangeInAccountingPolicy

text

Beskrivelse af arten af en
frivillig ændring i anvendt
regnskabspraksis

Beskrivelsen af arten af en frivillig ændring i anvendt Oplysning: IAS 8 29 a
regnskabspraksis.

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSa
leWhichWereSoldOrReclassified

text

Beskrivelse af anlægsaktiv eller
afståelsesgruppe, der besiddes,
som er blevet solgt eller
omklassificeret

Beskrivelsen af anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der Oplysning: IFRS 5 41 a
enten er blevet klassificeret som besiddelse med salg for
øje eller solgt. [Reference: anlægsaktiver eller afståelses
grupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik
på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besid
delse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMea text
suresOrEstimatesOfBiologicalAs
sets

Beskrivelse af ikkefinansielle
mål eller skøn over fysiske
mængder af biologiske aktiver
og produktion af
landbrugsprodukter

Beskrivelsen af ikkefinansielle mål eller skøn over de Oplysning: IAS 41 46 b
fysiske mængder af biologiske aktiver og produktionen
af landbrugsprodukter. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

Beskrivelse af mål med,
politikker og procedurer for
styring af risiko

Beskrivelsen af mål med, politikker og procedurer for Oplysning: IFRS 7 33 b
styring af risici hidrørende fra finansielle instrumenter.
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

text

Oplysning: IFRS 7 22 c —
Udløbsdato 1.1.2021
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Beskrivelsen af virksomhedens mål med, politikker og Oplysning: IFRS 4 39 a —
procedurer for styring af risici, som hidrører fra forsik Udløbsdato 1.1.2021
ringskontrakter, og hvilke metoder der anvendes til at
styre de pågældende risici. [Reference: typer af forsikrings
kontrakter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af mål med,
Beskrivelsen af virksomhedens mål med, politikker og Oplysning: IFRS 17 124 b —
politikker og procedurer for
procedurer for styring af de risici, som hidrører fra Ikrafttrædelse 1.1.2021
styring af risici, som hidrører
kontrakter omfattet af IFRS 17.
fra kontrakter omfattet af IFRS
17

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimila
rObligations

text

Beskrivelse af forpligtelser
vedrørende returnering og
tilbagebetaling samt andre
tilsvarende forpligtelser

Beskrivelsen af forpligtelser vedrørende returnering og Oplysning: IFRS 15 119 d
tilbagebetaling samt andre tilsvarende forpligtelser i
kontrakter med kunder.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShare
OptionsGranted

X.XX
duration

Optionsløbetid, tildelte
aktieoptioner

Optionsløbetiden for tildelte aktieoptioner.

ifrs-full

DescriptionOfOptionPricingMo
delShareOptionsGranted

text

Beskrivelse af model for
prisfastsættelse af optioner,
tildelte aktieoptioner

Beskrivelsen af den anvendte model for prisfastsættelse af Oplysning: IFRS 2 47 a i
optioner for tildelte aktieoptioner. [Reference: model for
prisfastsættelse af optioner [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccounting text block
PoliciesRelevantToUnderstandin
gOfFinancialStatements

Beskrivelse af anden anvendt
regnskabspraksis, som er
relevant for forståelsen af
årsregnskabet [text block]

Beskrivelsen af regnskabsprincipper, der er relevante for Oplysning: IAS 1 117 b
forståelsen af årsregnskabet, og som virksomheden ikke
oplyser separat.

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInter
est

text

Beskrivelse af de til hver
kategori af
egenkapitalinteresser hørende
rettigheder, præferencer og
begrænsninger fra
virksomheder uden
selskabskapital

Oplysningerne om de til hver kategori af egenkapitalinter Oplysning: IAS 1 80
esser hørende rettigheder, præferencer og begrænsninger
fra virksomheden uden selskabskapital. [Reference:
selskabskapital [member], andre egenkapitalinteresser]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformatio
nUsedToAssessCreditQuality

text

Beskrivelse af andre
oplysninger, der bruges til at
vurdere kreditkvaliteten

Beskrivelsen af de oplysninger, der er brugt til at vurdere
kreditkvaliteten af finansielle aktiver med kreditrisiko, som
hverken er forfaldne eller værdiforringede, og som virk
somheden ikke oplyser separat. [Reference: kreditrisiko
[member]]

Oplysning: IFRS 2 47 a i

eksempel: IFRS 7 IG23 d —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

DescriptionOfObjectivesPolicie text
sAndProcessesForManagingRisk
sArisingFromInsuranceCon
tractsAndMethodsUsedToMana
geThoseRisks
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Beskrivelse af andre talmæssige
forudsætninger for model for
prisfastsættelse af optioner,
tildelte aktieoptioner

Beskrivelsen af talmæssige forudsætninger for modellen Oplysning: IFRS 2 47 a i
for prisfastsættelse af tildelte aktieoptioner, som virksom
heden ikke oplyser separat. [Reference: model for prisfast
sættelse af optioner [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherTransac
tionsThatAreCollectivelySignifi
cant

text

Beskrivelse af andre
transaktioner, der samlet er
betydelige

Beskrivelsen af transaktioner med en stat, der har bestem Oplysning: IAS 24 26 b ii
mende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse
eller betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende
virksomhed, og de virksomheder, der er underlagt den
pågældende stats bestemmende indflydelse eller fælles
bestemmende indflydelse eller betydelige indflydelse, og
som samlet, men ikke hver for sig, er betydelige.

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceObli
gationsToArrangeForAnother
PartyToTransferGoodsOrServi
ces

text

Beskrivelse af
leveringsforpligtelser, som
består i at sørge for, at en
anden part overdrager varer
eller tjenesteydelser

Beskrivelsen af de leveringsforpligtelser, som består i at Oplysning: IFRS 15 119 c
sørge for, at en anden part overdrager varer eller tjene
steydelser til kunder. [Reference: leveringsforpligtelser
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Beskrivelse af perioder, hvor
pengestrømme påvirker
resultatet

Beskrivelsen af de perioder, hvor pengestrømme forventes Oplysning: IFRS 7 23 a —
at påvirke resultatet for sikring af pengestrømme. [Refe Udløbsdato 1.1.2021
rence: sikring af pengestrømme [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Beskrivelse af perioder, hvor
pengestrømme forventes at
finde sted

Beskrivelsen af de perioder, hvor pengestrømme forventes Oplysning: IFRS 7 23 a —
at finde sted for sikring af pengestrømme. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
sikring af pengestrømme [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPlanAmendments
CurtailmentsAndSettlements

text

Beskrivelse af ordningens
ændringer, nedskæringer og
indfrielser

Beskrivelsen af ordningens ændringer, nedskæringer og Oplysning: IAS 19 139 c
indfrielser. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDispo
singOfAssetsNotReadilyConver
tibleIntoCashOrForUsingThemI
nItsOperations

text block

Beskrivelse af strategier for
afhændelse af eller anvendelse i
driften af aktiver, der er
erhvervet ved at gøre udlæg i
sikkerhed eller indfri andre
udvidelser af kreditværdigheden
[text block]

Beskrivelsen af strategierne for afhændelse af eller anven Oplysning: IFRS 7 38 b
delse i driften af aktiver, der er erhvervet ved at gøre
udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser
af kreditværdigheden (f.eks. garantier), hvis aktiverne ikke
umiddelbart kan konverteres til likvide beholdninger.
[Reference: garantier [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningContributionOfDefinedBe
nefitPlansThatShareRisksBetwe
enVariousEntities

text block

Beskrivelse af den politik, som
afgør størrelsen af bidraget fra
ydelsesbaserede
pensionsordninger, som deler
risici mellem virksomheder
under samme bestemmende
indflydelse [text block]

Beskrivelsen af den politik, som afgør størrelsen af det Oplysning: IAS 19 149 b
bidrag, virksomheden skal betale for ydelsesbaserede
pensionsordninger, som deler risici mellem virksomheder
under samme bestemmende indflydelse. [Reference: ydel
sesbaserede pensionsordninger [member]]

L 429/185

text

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfOtherInputsTo
OptionsPricingModelShareOp
tionsGranted

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccurre
dAssets

text

Beskrivelse af praksis for
Beskrivelsen af praksis for bestemmelse af, hvornår der er Oplysning: IFRS 13 93 c,
bestemmelse af, hvornår der er foregået overførsler af aktiver mellem niveauerne i dags oplysning: IFRS 13 93 e iv,
værdihierarkiet. Praksis for tidspunkterne for indregning af oplysning: IFRS 13 95
foregået overførsler mellem
niveauerne, aktiver
overførsel skal være den samme for overførsler til niveau
erne som for overførsler fra niveauerne.

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccurre
dEntitysOwnEquityInstruments

text

Beskrivelse af praksis for
bestemmelse af, hvornår der er
foregået overførsler mellem
niveauerne, virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningWhenTransfersBetweenLe
velsAreDeemedToHaveOccur
redLiabilities

text

Beskrivelsen af praksis for bestemmelse af, hvornår der er Oplysning: IFRS 13 93 c,
Beskrivelse af praksis for
bestemmelse af, hvornår der er foregået overførsler af forpligtelser mellem niveauerne i oplysning: IFRS 13 93 e iv,
foregået overførsler mellem
dagsværdihierarkiet. Praksis for tidspunkterne for indreg oplysning: IFRS 13 95
ning af overførsel skal være den samme for overførsler til
niveauerne, forpligtelser
niveauerne som for overførsler fra niveauerne.

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedi
entsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

text

Beskrivelsen af de praktiske
Beskrivelsen af de praktiske fremgangsmåder, der anven Oplysning: IFRS 15 C6 a
fremgangsmåder, der anvendes, des, når IFRS 15 anvendes med tilbagevirkende kraft.
når IFRS 15 anvendes med
tilbagevirkende kraft

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Oplysning om
præsentationsvaluta

Oplysninger om den valuta, årsregnskabet præsenteres i. Oplysning: IAS 1 51 d,
oplysning: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasons
ForBusinessCombination

text

Beskrivelse af primære årsager
til
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af de primære årsager til virksomhedssam Oplysning: IFRS 3 B64 d
menslutningen. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly text
singChangesInFairValueMeasure
mentsAssets

Beskrivelse af proceduren for
analyse af ændringer i
dagsværdimålinger, aktiver

Beskrivelsen af proceduren for analyse af ændringer i eksempel: IFRS 13 IE65 c,
dagsværdimålingerne af aktiver fra regnskabsår til regn eksempel: IFRS 13 93 g
skabsår.

DA

ifrs-full

L 429/186

Præfiks

Beskrivelsen af praksis for bestemmelse af, hvornår der er Oplysning: IFRS 13 93 c,
foregået overførsler af virksomhedens egne egenkapital oplysning: IFRS 13 93 e iv,
instrumenter mellem niveauerne i dagsværdihierarkiet. oplysning: IFRS 13 95
Praksis for tidspunkterne for indregning af overførsel
skal være den samme for overførsler til niveauerne som
for overførsler fra niveauerne. [Reference: virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter [member]]
Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelsen af proceduren for analyse af ændringer i eksempel: IFRS 13 IE65 c,
dagsværdimålingerne af virksomhedens egne egenkapital eksempel: IFRS 13 93 g
instrumenter fra regnskabsår til regnskabsår. [Reference:
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly text
singChangesInFairValueMeasure
mentsLiabilities

Beskrivelse af proceduren for
Beskrivelsen af proceduren for analyse af ændringer i eksempel: IFRS 13 IE65 c,
analyse af ændringer i
dagsværdimålingerne af forpligtelser fra regnskabsår til eksempel: IFRS 13 93 g
dagsværdimålinger, forpligtelser regnskabsår.

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgenciesU
sed

text

Beskrivelse af anvendte
kreditvurderingsbureauer

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInFunctionalCurrency

text

Beskrivelse af årsag til ændring Beskrivelsen af årsagen til en ændring i virksomhedens Oplysning: IAS 21 54
funktionelle valuta. Den funktionelle valuta er valutaen
i funktionel valuta
inden for de primære økonomiske rammer, hvor virksom
heden har sine aktiviteter.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInMethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivityAna
lysis

text

Beskrivelse af årsager til
ændringer i metoder og
forudsætninger, der lægges
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen

Beskrivelsen af årsagerne til ændringer i de metoder og Oplysning: IFRS 7 40 c
forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af
en følsomhedsanalyse for de typer markedsrisici, virksom
heden er udsat for. [Reference: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDispo
singOfInvestmentsInEquityIn
strumentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncome

text

Beskrivelse af årsag til at
afhænde investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Beskrivelsen af årsagen til at afhænde investeringer i egen Oplysning: IFRS 7 11B a
kapitalinstrumenter, som virksomheden har klassificeret til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: inve
steringer i egenkapitalinstrumenter, der klassificeres til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReas
sessmentWhetherInsurersActivi
tiesArePredominantlyConnec
tedWithInsurance

text

Beskrivelse af årsagen til
revurdering af, hvorvidt
forsikringsgivers aktiviteter
hovedsageligt har relation til
forsikring

Beskrivelsen af årsagen til revurdering af, hvorvidt en Oplysning: IFRS 4 39C c i —
forsikringsgivers aktiviteter hovedsageligt har relation til Udløbsdato 1.1.2021
forsikring.

Beskrivelse af de kreditvurderingsbureauer, der anvendes eksempel: IFRS 7 IG24 b —
til at vurdere kreditkvaliteten af virksomhedens finansielle Udløbsdato 1.1.2021,
aktiver. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021
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DescriptionOfReasonForReclas
sificationOrChangesInPresenta
tion

text

Beskrivelse af årsag til
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform

Beskrivelsen af årsagen til omklassifikationer
ændringer i præsentationsformen.

eller Oplysning: IAS 1 41 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsing
LongerOrShorterReportingPe
riod

text

Beskrivelse af årsag til, at der
anvendes en længere eller
kortere periode

Beskrivelsen af årsagen til, at der anvendes en længere Oplysning: IAS 1 36 a
eller kortere periode, hvis virksomheden ændrer datoen
for regnskabsårets afslutning og præsenterer årsregnskabet
for en periode, der er længere eller kortere end et år.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsing
PresentationAlternative

text

Angivelse af begrundelse for at Angivelsen af begrundelsen for at træffe en uigenkaldelig Oplysning: IFRS 7 11A b
bruge denne præsentation
beslutning om at indregne efterfølgende ændringer i dags
værdien af en investering i et egenkapitalinstrument, som
ikke besiddes med handelshensigt, under øvrig totalind
komst. [Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalind
komst]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDere
cognitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCost

text

Beskrivelse af årsag til ophør af Beskrivelsen af årsagen til ophør af indregning af finansi Oplysning: IFRS 7 20A
indregning af finansielle aktiver elle aktiver målt til amortiseret kostpris. [Reference:
målt til amortiseret kostpris
finansielle aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsAndFac
torsWhyAmountOfChangesIn
FairValueOfFinancialAssetsAnd
FinancialLiabilitiesAttributable
ToChangesInCreditRiskNotFaith
fullyRepresent

Beskrivelse af årsager til og
relevante faktorer, som ligger
til grund for, at den
beløbsmæssige størrelse af
ændringer i dagsværdien af
finansielle aktiver og finansielle
forpligtelser, som kan henføres
til ændringer i kreditrisikoen,
ikke giver et retvisende billede

Beskrivelsen af årsagerne til og relevante faktorer, som Oplysning: IFRS 7 11 b
ligger til grund for, at oplysninger om ændringer i dags
værdien af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser,
som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen, ikke
giver et retvisende billede af disse ændringer. [Reference:
kreditrisiko [member], finansielle aktiver, finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAssets

Beskrivelse af årsager til
ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af årsagerne til en ændring af værdiansættel Oplysning: IFRS 13 93 d
sesmetode (f.eks. ændring fra en markedsmetode til en
indkomstmetode eller anvendelse af en yderligere værdi
ansættelsesmetode) til dagsværdimålingen af aktiver.
[Reference: indkomstmetode [member], markedsmetode
[member]]

DA

ifrs-full
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Beskrivelse af årsager til
ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af årsagerne til en ændring af værdiansættel Oplysning: IFRS 13 93 d
sesmetode (f.eks. ændring fra en markedsmetode til en
indkomstmetode eller anvendelse af en yderligere værdi
ansættelsesmetode) til dagsværdimålingen af virksomhe
dens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: virksom
hedens
egne
egenkapitalinstrumenter
[member],
indkomstmetode [member], markedsmetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLiabilities

text

Beskrivelse af årsager til
ændring i
værdiansættelsesmetoden brugt
til dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af årsagerne til en ændring af værdiansættel Oplysning: IFRS 13 93 d
sesmetode (f.eks. ændring fra en markedsmetode til en
indkomstmetode eller anvendelse af en yderligere værdi
ansættelsesmetode) til dagsværdimålingen af forpligtelser.
[Reference: indkomstmetode [member], markedsmetode
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geInValuationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCostsOf
Disposal

text

Beskrivelse af årsager til
ændring af den anvendte
værdiansættelsesmetode til
måling dagsværdien med
fradrag af
afhændelsesomkostninger

Beskrivelsen af årsagerne til en ændring af den anvendte Oplysning: IAS 36 134 e iiB,
værdiansættelsesmetode til måling dagsværdien med oplysning: IAS 36 130 f ii
fradrag af afhændelsesomkostninger. [Reference: værdian
sættelsesmetoder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
geOfInvestmentEntityStatus

text

Beskrivelse af årsager til
ændring i
investeringsvirksomhedsstatus

Beskrivelsen af årsagerne til ændringen i investeringsvirk Oplysning: IFRS 12 9B
somhedsstatus. [Reference: oplysning om investeringsvirk
somheder [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivityAna
lysisForActuarialAssumptions

text

Beskrivelse af årsager til
ændringer i metoder og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
aktuarmæssige forudsætninger

Beskrivelsen af årsagen til ændringer i de metoder og Oplysning: IAS 19 145 c
forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen
af en følsomhedsanalyse for væsentlige aktuarmæssige
forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivityAna
lysisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af årsager til
ændringer i metoder og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen for
ændringer i
risikoeksponeringer, som
hidrører fra kontrakter, der er
omfattet af IFRS 17

Beskrivelsen af de årsager til ændringer i metoderne og Oplysning: IFRS 17 128 c —
forudsætningerne, der lægges til grund ved udarbejdelsen Ikrafttrædelse 1.1.2021
af følsomhedsanalysen for ændringer i risikoeksponerin
ger, som hidrører fra kontrakter, der er omfattet af IFRS
17.
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Beskrivelse af årsager til
ændringer i metoder, der
anvendes til måling af
kontrakter, som er omfattet af
IFRS 17, og fremgangsmåder,
der anvendes ved udarbejdelsen
af skøn, der indgår som input
til disse metoder

Beskrivelsen af de årsager til ændringer i metoderne, der Oplysning: IFRS 17 117 b —
anvendes til måling af kontrakter, som er omfattet af IFRS Ikrafttrædelse 1.1.2021
17, og de fremgangsmåder, der anvendes ved udarbej
delsen af skøn, der indgår som input til disse metoder.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gingWayCashgeneratingUnitIsI
dentified

text

Beskrivelse af årsag til
ændringen af den måde,
hvorpå den
pengestrømsfrembringende
enhed identificeres

Beskrivelsen af årsagen til ændringen af den måde, hvorpå Oplysning: IAS 36 130 d iii
den pengestrømsfrembringende enhed identificeres, hvis
sammenlægningen af aktiver ved identifikationen af den
pengestrømsfrembringende enhed er ændret efter det
seneste skøn over den pengestrømsfrembringende
enheds genindvindingsværdi. [Reference: pengestrøms
frembringende enheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
ConcludingThatEntityIsInvest
mentEntityIfItDoesNotHaveOne
OrMoreTypicalCharacteristics

Beskrivelse af baggrund for at
konkludere, at virksomheden
er en investeringsvirksomhed,
hvis den ikke har en eller flere
typiske egenskaber

Beskrivelsen af baggrunden for at konkludere, at virksom Oplysning: IFRS 12 9A
heden er en investeringsvirksomhed, hvis den ikke har en
eller flere af de typiske egenskaber for en investeringsvirk
somhed. [Reference: oplysning om investeringsvirksom
heder [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS17

text

Beskrivelse af årsager til
klassifikation eller
afklassifikation af finansielle
aktiver som målt til dagsværdi
gennem resultatet på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17

Beskrivelsen af årsagerne til klassifikation eller afklassifi Oplysning: IFRS 17 C33 b —
kation af finansielle aktiver som målt til dagsværdi Ikrafttrædelse 1.1.2021
gennem resultatet ved anvendelse af afsnit 4.1.5 i IFRS
9 på datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation

text

Beskrivelse af årsager til
klassifikation eller
afklassifikation af finansielle
aktiver som målt til dagsværdi
gennem resultatet ved
anvendelse af IFRS 9
vedrørende førtidig indfrielse
med negativ kompensation

Beskrivelsen af årsagerne til klassifikation eller afklassifi Oplysning: IFRS 9 7.2.34 d
kation af finansielle aktiver som målt til dagsværdi
gennem resultatet, når virksomheden anvender ændrin
gerne til IFRS 9 vedrørende førtidig indfrielse med
negativ kompensation. [Reference: finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet]

18.12.2020
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Beskrivelse af årsager til
klassifikation eller
afklassifikation af finansielle
aktiver eller finansielle
forpligtelser som målt til
dagsværdi gennem resultatet på
datoen for
førstegangsanvendelsen af
IFRS 9

Beskrivelsen af årsagerne til klassifikation eller afklassifi Oplysning: IFRS 7 42J b
kation af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser
som målt til dagsværdi gennem resultatet på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS 9.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialLiabilitiesAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation

text

Beskrivelse af årsager til
klassifikation eller
afklassifikation af finansielle
forpligtelser som målt til
dagsværdi gennem resultatet
ved anvendelse af IFRS 9
vedrørende førtidig indfrielse
med negativ kompensation

Beskrivelsen af årsagerne til klassifikation eller afklassifi Oplysning: IFRS 9 7.2.34 d
kation af finansielle forpligtelser som målt til dagsværdi
gennem resultatet, når virksomheden anvender ændrin
gerne til IFRS 9 vedrørende førtidig indfrielse med
negativ kompensation. [Reference: finansielle forpligtelser
til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa text
lueMeasurementAssets

Beskrivelse af årsager til
dagsværdimåling, aktiver

Beskrivelsen af årsagerne til dagsværdimålingen af aktiver. Oplysning: IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa text
lueMeasurementEntitysOwnEq
uityInstruments

Beskrivelse af årsager til
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af årsagerne til dagsværdimålingen af virk Oplysning: IFRS 13 93 a
somhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference:
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa text
lueMeasurementLiabilities

Beskrivelse af årsager til
dagsværdimåling, forpligtelser

Beskrivelsen af årsagerne til dagsværdimålingen af forplig Oplysning: IFRS 13 93 a
telser.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvi
dingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

Beskrivelse af årsager til at yde
støtte til en struktureret
virksomhed uden at være
kontraktligt forpligtet hertil

Beskrivelsen af årsagerne til at yde økonomisk eller anden Oplysning: IFRS 12 15 b,
støtte (f.eks. køb af aktiver i eller instrumenter udstedt af oplysning: IFRS 12 30 b
den strukturerede virksomhed) til en struktureret virk
somhed uden at være kontraktligt forpligtet hertil,
herunder situationer, hvor virksomheden bistod den
strukturerede virksomhed med at opnå økonomisk støtte.

text
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Beskrivelse af årsager til en
investeringsvirksomheds eller
en af dens dattervirksomheders
støtte til en dattervirksomhed
uden at være kontraktligt
forpligtet hertil

Beskrivelsen af årsagerne til en investeringsvirksomheds Oplysning: IFRS 12 19E b
eller en af dens dattervirksomheders støtte til en datter
virksomhed uden at være kontraktligt forpligtet hertil.
[Reference: oplysning om investeringsvirksomheder [text
block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet, aktiver

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af aktiver til Oplysning: IFRS 13 93 e iv
niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i
dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af virksomhe Oplysning: IFRS 13 93 e iv
dens egne egenkapitalinstrumenter til niveau 3 i dagsvær
dihierarkiet. [Reference: virksomhedens egne egenkapital
instrumenter [member], niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af forpligtelser Oplysning: IFRS 13 93 e iv
til niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i
dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOfCumulativeGainLossWit
hinEquity

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler af akkumuleret
gevinst (tab) inden for
egenkapitalen, når ændringer i
forpligtelsens kreditrisiko
præsenteres i øvrig
totalindkomst

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler inden for egen Oplysning: IFRS 7 10 c
kapitalen af den akkumulerede gevinst eller det akkumu
lerede tab inden for egenkapitalen på en finansiel forplig
telse, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet,
når virksomheden skal præsentere virkningerne af
ændringer i forpligtelsens kreditrisiko i øvrig totalind
komst. [Reference: finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, overførsler af akkumuleret gevinst
(tab) inden for egenkapitalen, når ændringer i forpligtel
sens kreditrisiko præsenteres i øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
aktiver

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 1 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 2 i dagsværdihierarkiet af aktiver, der besiddes ved
regnskabsårets slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdi
hierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [mem
ber]]
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Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 1 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 2 i dagsværdihierarkiet af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter, der besiddes ved regnskabsårets
slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdihierarkiet [mem
ber], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 1 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 2 i dagsværdihierarkiet af forpligtelser, der besiddes
ved regnskabsårets slutning. [Reference: niveau 1 i dags
værdihierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyAssets

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
aktiver

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 2 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 1 i dagsværdihierarkiet af aktiver, der besiddes ved
regnskabsårets slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdi
hierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 2 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 1 i dagsværdihierarkiet af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter, der besiddes ved regnskabsårets
slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdihierarkiet [mem
ber], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler fra niveau 2 til Oplysning: IFRS 13 93 c
niveau 1 i dagsværdihierarkiet af forpligtelser, der besiddes
ved regnskabsårets slutning. [Reference: niveau 1 i dags
værdihierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet, aktiver

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af aktiver fra Oplysning: IFRS 13 93 e iv
niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i
dagsværdihierarkiet [member]]
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Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet, aktiver,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af virksomhe Oplysning: IFRS 13 93 e iv
dens egne egenkapitalinstrumenter fra niveau 3 i dags
værdihierarkiet. [Reference: virksomhedens egne egenkapi
talinstrumenter [member], niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Beskrivelse af baggrund for
overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

Beskrivelsen af baggrunden for overførsler af forpligtelser Oplysning: IFRS 13 93 e iv
fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i
dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRea
sonsWhyApplyingNewAccoun
tingPolicyProvidesReliableAnd
MoreRelevantInformation

text

Beskrivelse af årsag til, at den Beskrivelsen af årsagen til, at den nye anvendte regnskabs Oplysning: IAS 8 29 b
nye anvendte regnskabspraksis praksis giver pålidelig og mere relevant information.
giver pålidelig og mere relevant
information

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyIni
tialAccountingForBusinessCom
binationIsIncomplete

text

Beskrivelse af årsager til, at den
første regnskabsmæssige
behandling af
virksomhedssammenslutninger
ikke er fuldendt

Beskrivelsen af årsagerne til, at den første regnskabsmæs Oplysning: IFRS 3 B67 a i
sige behandling af virksomhedssammenslutninger ikke er
fuldendt.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabi text
lityCannotBeMeasuredReliably

Beskrivelse af årsager til, at
forpligtelsen ikke kan måles
pålideligt

Beskrivelsen af årsagerne til, at dagsværdien af en even Oplysning: IFRS 3 B64 j ii
tualforpligtelse i en virksomhedssammenslutning ikke kan
måles pålideligt. [Reference: eventualforpligtelser [mem
ber], virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAsso
ciateIsOvercome

text

Beskrivelse af årsager til
antagelse om, at investor ikke
har betydelig indflydelse, når
dens kapitalandel i den
virksomhed, der er investeret i,
er mindre end 20 %

Beskrivelsen af væsentlige bedømmelser og antagelser i eksempel: IFRS 12 9 e
forbindelse med fastlæggelsen af, at virksomheden har
bestemmende indflydelse på en anden virksomhed, selv
om den ejer mindre end 20 % af stemmerettighederne i
en anden virksomhed.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
text
sumptionThatInterestOfMoreT
hanTwentyPerCentInAssociateIs
Overcome

Beskrivelse af årsager til
antagelse om, at investor har
betydelig indflydelse, når dens
kapitalandel i den virksomhed,
der er investeret i, er på over
20 %

Beskrivelsen af væsentlige bedømmelser og antagelser i eksempel: IFRS 12 9 d
forbindelse med fastlæggelsen af, at virksomheden ikke
har bestemmende indflydelse på en anden virksomhed,
selv om den ejer 20 % eller derover af stemmerettighe
derne i en anden virksomhed.
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DescriptionOfReasonsWhySepa
rateFinancialStatementsArePre
paredIfNotRequiredByLaw

text

Beskrivelse af årsager til
udarbejdelse af separate
årsregnskaber, hvis det ikke
kræves af lovgivningen

Beskrivelsen af årsagerne til udarbejdelse af separate Oplysning: IAS 27 17 a
årsregnskaber, hvis det ikke kræves af lovgivningen. [Refe
rence: separat [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
TransactionResultedInGainIn
BargainPurchase

text

Beskrivelse af årsager til, at et Beskrivelsen af årsagerne til, at et tilbudskøb medførte en Oplysning: IFRS 3 B64 n ii
tilbudskøb medførte en gevinst gevinst. [Reference: indregnet gevinst ved tilbudskøb]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyCon
solidatedFinancialStatementsHa
veNotBeenPrepared

text

Oplysning om, at der er
anvendt fritagelse for
konsolidering

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity text
IsResumingApplicationOfIFRSs

Beskrivelse af årsag til, at
Beskrivelsen af årsagen til, at en virksomhed, der har Oplysning: IFRS 1 23A b
virksomheden igen begynder at anvendt IFRS i et tidligere regnskabsår, men hvis seneste
anvende IFRS
tidligere årsregnskab ikke indeholdt en udtrykkelig og
uforbeholden erklæring om, at årsregnskabet var i over
ensstemmelse med IFRS, igen begynder at anvende IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity text
StoppedApplyingIFRSs

Beskrivelse af årsag til, at
virksomheden er ophørt med
at anvende IFRS

Beskrivelsen af årsagen til, at en virksomhed, der har Oplysning: IFRS 1 23A a
anvendt IFRS i et tidligere regnskabsår, men hvis seneste
tidligere årsregnskab ikke indeholdt en udtrykkelig og
uforbeholden erklæring om, at årsregnskabet var i over
ensstemmelse med IFRS, er ophørt med at anvende IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity text
WasRequiredToChangeBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeatures

Beskrivelse af årsagen til, at
virksomheden var nødt til at
ændre grundlaget for opdeling
af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse

Beskrivelsen af årsagen til, at virksomheden var nødt til at Oplysning: IFRS 17 113 a —
ændre grundlaget for opdeling af finansielle forsikrings Ikrafttrædelse 1.1.2021
indtægter (-udgifter) mellem resultatet og øvrig totalind
komst for kontrakter med elementer af direkte deltagelse.
[Reference: beskrivelse af sammensætningen af underlig
gende poster for kontrakter med elementer af direkte
deltagelse, finansielle forsikringsindtægter (-udgifter)]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity text
WithMoreThanHalfOfVotingPo
werDirectlyOrIndirectlyOw
nedWhichIsNotSubsidiaryDue
ToAbsenceOfControl

Beskrivelse af væsentlige
bedømmelser og antagelser i
forbindelse med fastlæggelsen
af, at virksomheden ikke har
bestemmende indflydelse på en
anden virksomhed, selv om
den ejer mere end halvdelen af
stemmerettighederne

Beskrivelsen af væsentlige bedømmelser og antagelser i eksempel: IFRS 12 9 a
forbindelse med fastlæggelsen af, at virksomheden ikke
har bestemmende indflydelse på en anden virksomhed,
selv om den ejer mere end halvdelen af stemmerettighe
derne.

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysninger om, at der er anvendt fritagelse for konsoli Oplysning: IAS 27 16 a
dering. [Reference: konsoliderede [member]]
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Beskrivelse af årsag til, at
modtagne varers eller
tjenesteydelsers dagsværdi ikke
kan skønnes pålideligt

Beskrivelsen af årsagen til, at formodningen om, at dags Oplysning: IFRS 2 49
værdien af modtagne varer eller tjenesteydelser ved aktie
baseret vederlæggelse afregnet i egenkapital med andre
parter end ansatte kan skønnes pålideligt, blev afkræftet.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFinan
cialStatementsAreNotEntirely
Comparable

text

Oplysning om, at beløb, der
præsenteres i årsregnskabet,
ikke er fuldt ud
sammenlignelige

Oplysninger om, at beløb, der præsenteres i årsregnska Oplysning: IAS 1 36 b
bet, ikke er fuldt ud sammenlignelige, hvis virksomheden
ændrer datoen for regnskabsårets afslutning og præsen
terer årsregnskabet for en periode, der er længere eller
kortere end et år.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNonfi text
nancialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighestAndBe
stUse

Beskrivelse af årsag til, at et
ikkefinansielt aktiv anvendes på
en måde, der afviger fra dets
højeste og bedste anvendelse

Beskrivelsen af årsagen til, at et ikkefinansielt aktiv Oplysning: IFRS 13 93 i
anvendes på en måde, der afviger fra en anvendelse,
som ville maksimere værdien af aktivet eller gruppen af
aktiver og forpligtelser (f.eks. en forretningsenhed), hvor
aktivet ville blive anvendt.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPre
sentationCurrencyIsDifferent
FromFunctionalCurrency

text

Beskrivelse af årsag til, at
præsentationsvaluta afviger fra
funktionel valuta

Beskrivelsen af årsagen til, at den valuta, årsregnskabet Oplysning: IAS 21 53
præsenteres i, afviger fra valutaen inden for de primære
økonomiske rammer, hvor virksomheden har sine aktivi
teter.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRec
lassificationOfComparativeA
mountsIsImpracticable

text

Beskrivelse af årsag til, at det er Beskrivelsen af årsagen til, at det er praktisk umuligt at Oplysning: IAS 1 42 a
praktisk umuligt at
omklassificere sammenligningstallene.
omklassificere
sammenligningstallene

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegu text
latoryDeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecoverableOrRe
versible

Beskrivelse af årsag til, at saldo
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser ikke længere kan
genindvindes eller tilbageføres
fuldt ud

Beskrivelsen af årsagen til, at en saldo for regulatoriske Oplysning: IFRS 14 36
aktiver og forpligtelser ikke længere kan genindvindes
eller tilbageføres fuldt ud. [Reference: saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhySuffi text
cientInformationIsNotAvailable
ToAccountForMultiemployerPla
nAsDefinedBenefitPlan

Beskrivelse af årsag til, at der
ikke er tilstrækkelige
oplysninger til rådighed til
regnskabsmæssigt at behandle
en pensionsordning med flere
virksomheder eller en lovpligtig
offentlig pensionsordning som
en ydelsesbaseret ordning

Beskrivelsen af årsagen til, at der ikke er tilstrækkelige Oplysning: IAS 19 148 d ii
oplysninger til rådighed til, at virksomheden er i stand
til regnskabsmæssigt at behandle en pensionsordning
med flere virksomheder eller en lovpligtig offentlig
pensionsordning som en ydelsesbaseret ordning. [Refe
rence: ydelsesbaserede pensionsordninger med flere virk
somheder [member]; ydelsbaserede lovpligtige offentlige
pensionsordninger [member]]

18.12.2020
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ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsing text
DifferentReportingDateOrPe
riodForJointVenture

Beskrivelse af årsag til, at der er Beskrivelsen af årsagen til, at et joint venture årsregnskab, Oplysning: IFRS 12 22 b ii
anvendt en anden dato eller
der er anvendt i forbindelse med den indre værdis
periode for joint venturet
metode, er pr. en dato eller for en periode, der afviger
fra den dato eller periode, som virksomheden har lagt til
grund. [Reference: joint ventures [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsing text
DifferentReportingDateOrPe
riodForSubsidiary

Beskrivelse af årsag til, at der er Beskrivelsen af årsagen til, at en dattervirksomheds Oplysning: IFRS 12 11 b
anvendt en anden dato eller
årsregnskab, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse
periode for dattervirksomheden af koncernregnskaber, er pr. en dato eller for en periode,
der afviger fra datoen eller perioden for modervirksomhe
dens årsregnskab. [Reference: dattervirksomheder [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Beskrivelse af omklassificerede
finansielle aktiver

Beskrivelsen af de finansielle aktiver, der er blevet omklas Oplysning: IFRS 1 29
sificeret ved overgangen til IFRS. [Reference: IFRS-stan
darder [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

text

Beskrivelse af omklassificerede
finansielle forpligtelser

Beskrivelsen af de finansielle forpligtelser, der er blevet Oplysning: IFRS 1 29A,
omklassificeret ved overgangen til IFRS. [Reference: oplysning: IFRS 1 29 —
IFRS-standarder [member], finansielle forpligtelser]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

text

Beskrivelse af retlige rammer,
inden for hvilke ordningen
opererer

Beskrivelsen af de retlige rammer, inden for hvilke en Oplysning: IAS 19 139 a ii
ydelsesbaseret pensionsordning opererer, f.eks. eventuelle
mindstekapitalkrav. [Reference: ydelsesbaserede pensions
ordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBet
text
weenInternalAndExternalRatings

Beskrivelse af forhold mellem
interne og eksterne
kreditvurderinger

Beskrivelsen af forholdet mellem interne og eksterne eksempel: IFRS 7 IG24 d —
kreditvurderinger. [Reference: interne kreditvurderinger Udløbsdato 1.1.2021,
[member], eksterne kreditvurderinger [member]]
eksempel: IFRS 7 IG25 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021
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Beskrivelse af årsag til, at der er Beskrivelsen af årsagen til, at en associeret virksomheds Oplysning: IFRS 12 22 b ii
anvendt en anden dato eller
årsregnskab, der er anvendt i forbindelse med den indre
periode for den associerede
værdis metode, er pr. en dato eller for en periode, der
afviger fra den dato eller periode, som virksomheden har
virksomhed
lagt til grund. [Reference: associerede virksomheder
[member]]
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DescriptionOfReasonWhyUsing text
DifferentReportingDateOrPe
riodForAssociate

DA
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Beskrivelse af det
præsentationspligtige segment,
som det enkelte aktiv tilhører

Beskrivelsen af det præsentationspligtige segment, som et Oplysning: IAS 36 130 c ii
enkelt aktiv tilhører. [Reference: tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusToShareholdersProperty
PlantAndEquipment

text

Beskrivelse af begrænsninger
med hensyn til udlodning af
reserver for opskrivninger til
aktionærer, materielle
anlægsaktiver

Beskrivelsen af begrænsninger med hensyn til udlodning Oplysning: IAS 16 77 f
til aktionærer af resterende beløb i reserver for opskriv
ninger for materielle anlægsaktiver. [Reference: reserver
for opskrivninger, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusToShareholdersRightofuse
Assets

text

Beskrivelse af begrænsninger
med hensyn til udlodning af
reserver for opskrivninger til
aktionærer, brugsretsaktiver

Beskrivelsen af begrænsninger med hensyn til udlodning Oplysning: IFRS 16 57
til aktionærer af resterende beløb i reserver for opskriv
ninger for brugsretsaktiver. [Reference: reserver for
opskrivninger, brugsretsaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefit text
Plan

Beskrivelse af
fratrædelsesordning

Beskrivelsen af en fratrædelsesordning, enten som en del Oplysning: IAS 26 36
af årsregnskabet eller i en separat rapport.

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBene
fitsPromisedToParticipants

Beskrivelse af de til deltagerne
lovede fratrædelsesydelser

Beskrivelsen af de til deltagerne lovede fratrædelsesydelser Oplysning: IAS 26 36 e
i fratrædelsesordninger.

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs text
sociatedWithFinancialAssetsSu
bjectToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
ment

Beskrivelse af retten til
modregning forbundet med
finansielle aktiver, der falder
ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale

Beskrivelsen af retten til modregning forbundet med virk Oplysning: IFRS 7 13E
somhedens indregnede finansielle aktiver, der falder ind
under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende
aftale, herunder arten af denne ret. [Reference: finansielle
aktiver]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAg
reement

text

Beskrivelse af retten til
modregning forbundet med
finansielle forpligtelser, der
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale

Beskrivelsen af retten til modregning forbundet med virk Oplysning: IFRS 7 13E
somhedens indregnede finansielle forpligtelser, der falder
ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende
aftale, herunder arten af denne ret. [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeInter
estRateShareOptionsGranted

X.XX
duration

Risikofri rente, tildelte
aktieoptioner

Det afkast, der aktuelt er forbundet med ikkerentebærende Oplysning: IFRS 2 47 a i
statslige værdipapirer i det land, hvis valuta udnyttelses
kursen for tildelte aktieoptioner er udtrykt i, med en
tilbageværende løbetid, som svarer til den forventede
løbetid for den værdiansatte option (baseret på optionens
tilbageværende kontraktmæssige løbetid og under hensyn
tagen til virkningen af den forventede førtidige udnyttel
se). [Reference: myndighed [member]]

text

18.12.2020

text
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DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAsset
Belongs
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Beskrivelse af, hvilke risici
pensionsordningen indebærer
for virksomheden

Beskrivelsen af, hvilke risici den ydelsesbaserede pensions Oplysning: IAS 19 139 b
ordning indebærer for virksomheden, hvor der fokuseres
på alle usædvanlige, virksomhedsspecifikke eller ordnings
specifikke risici. [Reference: ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsAssets

text

Beskrivelse af
dagsværdimålingernes
følsomhed over for ændringer i
ikkeobserverede input, aktiver

Beskrivelsen af følsomheden af dagsværdimålingen af Oplysning: IFRS 13 93 h i
aktiver over for ændringer i ikkeobserverede input, hvis
en ændring i disse input kan medføre en højere eller
lavere dagsværdimåling.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsEntitysOw
nEquityInstruments

text

Beskrivelsen af følsomheden af dagsværdimålingen af virk Oplysning: IFRS 13 93 h i
Beskrivelse af
somhedens egne egenkapitalinstrumenter over for
dagsværdimålingernes
følsomhed over for ændringer i ændringer i ikkeobserverede input, hvis en ændring i
ikkeobserverede input,
disse input til et andet beløb kan medføre en højere
eller lavere dagsværdimåling. [Reference: virksomhedens
virksomhedens egne
egne egenkapitalinstrumenter [member]]
egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesI
nUnobservableInputsLiabilities

text

Beskrivelse af
Beskrivelsen af følsomheden af dagsværdimålingen af Oplysning: IFRS 13 93 h i
dagsværdimålingernes
forpligtelser over for ændringer i ikkeobserverede input,
følsomhed over for ændringer i hvis en ændring i disse input til et andet beløb kan
ikkeobserverede input,
medføre en højere eller lavere dagsværdimåling.
forpligtelser

ifrs-full

DescriptionOfServiceConcessio
nArrangement

text

Beskrivelse af koncessionsaftale Beskrivelsen af koncessionsaftalen. [Reference: konces Oplysning: SIC 29 6 a
sionsaftaler [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteri
sticForConcentration

text

Beskrivelse af karakteristika,
der er fælles for
koncentrationer

Beskrivelse af karakteristika, der er fælles for koncentra Oplysning: IFRS 7 B8 b
tionen af risici hidrørende fra finansielle instrumenter
(f.eks. modpart, geografisk område, valuta eller marked).
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteri
sticThatIdentifiesConcentratio
nOfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivelse af karakteristika,
der er fælles for
koncentrationen af risici, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17

Beskrivelsen af de karakteristika, der er fælles for koncen Oplysning: IFRS 17 127 —
trationen af risici hidrørende fra kontrakter inden for Ikrafttrædelse 1.1.2021
anvendelsesområdet for IFRS 17.

L 429/199
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nExposesEntity
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Beskrivelse af væsentlige
aktuarmæssige forudsætninger
og metode, som er anvendt til
at beregne aktuarmæssig
nutidsværdi af lovede
fratrædelsesydelser

Beskrivelsen af væsentlige aktuarmæssige forudsætninger Oplysning: IAS 26 35 e
og den metode, som er anvendt til at beregne den aktu
armæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser. [Refe
rence: aktuarmæssige forudsætninger [member], den aktu
armæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantAs
sumptionsOrJudgementsEntity
MadeInApplyingAmendments
ForInterestRateBenchmarkRe
form

text

Beskrivelse af væsentlige
antagelser eller bedømmelser
foretaget af virksomheden ved
anvendelse af ændringer i
forbindelse med
rentebenchmarkreform

Beskrivelse af væsentlige antagelser eller bedømmelser Oplysning: IFRS 7.24H d
foretaget af virksomheden ved anvendelse af ændringer i
forbindelse med rentebenchmarkreform.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantCon
centrationsOfRiskRelatedToPlan

text

Beskrivelse af væsentlige
koncentrationer af risici
forbundet med ordningen

Beskrivelsen af de væsentlige koncentrationer af risici Oplysning: IAS 19 139 b
forbundet med ydelsesbaserede pensionsordninger. Hvis
ordningens aktiver eksempelvis hovedsageligt investeres i
én kategori af investeringer, f.eks. fast ejendom, kan
ordningen udsætte virksomheden for en koncentration
af risici, der er relateret til ejendomsmarkedet. [Reference:
ydelsesbaserede pensionsordninger [member], markeds
risiko [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantEvent
sAndTransactions

text

Beskrivelse af væsentlige
begivenheder og transaktioner

Beskrivelsen i virksomhedens delårsregnskab af begiven Oplysning: IAS 34 15
heder og transaktioner, som er væsentlige for forståelsen
af ændringer i virksomhedens finansielle stilling og indtje
ning efter afslutningen af det seneste regnskabsår. De
oplysninger, der gives i relation til disse begivenheder
og transaktioner, skal ajourføre relevante oplysninger
præsenteret i det seneste årsregnskab.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntangi
bleAssetsControlledByEntityBut
NotRecognised

text

Beskrivelse af væsentlige
immaterielle aktiver, som
kontrolleres af virksomheden,
men ikke indregnes

Beskrivelsen af væsentlige immaterielle aktiver, som eksempel: IAS 38 128 b
kontrolleres af virksomheden, men ikke indregnes som
aktiver, idet de ikke opfylder indregningskriterierne i IAS
38, eller idet de er anskaffet eller oparbejdet før ikraft
trædelsestidspunktet for den udgave af IAS 38, der blev
udgivet i 1998. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

18.12.2020

text
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DescriptionOfSignificantActua
rialAssumptionsMadeAndMet
hodUsedToCalculateActuarial
PresentValueOfPromisedRetire
mentBenefits
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DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsAgent
OrPrincipal

text

Beskrivelse af væsentlige
bedømmelser og antagelser i
forbindelse med fastlæggelsen
af, at virksomheden er en
befuldmægtiget eller en
fuldmagtsgiver

Beskrivelsen af væsentlige bedømmelser og antagelser i eksempel: IFRS 12 9 c
forbindelse med fastlæggelsen af, at virksomheden er en
befuldmægtiget eller en fuldmagtsgiver.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOfPro
misedGoodsOrServices

text

Beskrivelse af væsentlige
bedømmelser, som ligger til
grund for vurderingen af,
hvornår en kunde opnår
kontrol over aftalte varer eller
tjenesteydelser

Beskrivelsen af de væsentlige bedømmelser, som ligger til Oplysning: IFRS 15 125
grund for vurderingen af, hvornår en kunde opnår
kontrol over aftalte varer eller tjenesteydelser.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWithCu
stomers

text

Beskrivelse af væsentlige
betalingsvilkår i kontrakter
med kunder

Beskrivelse af de væsentlige betalingsvilkår i kontrakter Oplysning: IFRS 15 119 b
med kunder.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

text

Beskrivelse af væsentlige
begrænsninger af
virksomhedens mulighed for at
få adgang til eller anvende
aktiver og betale koncernens
gæld

Beskrivelsen af væsentlige begrænsninger (f.eks. vedtægts Oplysning: IFRS 12 13 a
bestemte, kontraktlige og lovbestemte begrænsninger) af
virksomhedens mulighed for at få adgang til eller anvende
koncernens aktiver eller betale dens gæld, som f.eks. a)
dem, der begrænser en modervirksomheds eller dens
dattervirksomheders mulighed for at overføre likvide
midler eller andre aktiver til (eller fra) andre virksomheder
i koncernen, og b) garantier eller andre krav, der kan
begrænse udbetalingen af dividender og andre former
for udlodning, eller der kan begrænse optagelsen af lån
og eller gennemførelsen af forskudsbetalinger til (eller fra)
andre virksomheder i koncernen. [Reference: dattervirk
somheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessExpectedToAf
fectHedgingRelationship

text

Beskrivelse af kilder til
sikringsineffektivitet, der
forventes at påvirke
sikringsforholdet

Beskrivelsen af de kilder til sikringsineffektivitet, der Oplysning: IFRS 7 23D
forventes at påvirke sikringsforholdet. [Reference: gevinst
(tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessThatEmergedIn
HedgingRelationship

text

Beskrivelse af kilder til
sikringsineffektivitet, der viste
sig i sikringsforholdet

Beskrivelsen af de kilder til sikringsineffektivitet, der viste Oplysning: IFRS 7 23E
sig i sikringsforholdet. [Reference: gevinst (tab) hidrørende
fra sikringsineffektivitet]

DA
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Beskrivelse af omsætningskilder Beskrivelsen af kilderne til omsætningen under kategorien Oplysning: IFRS 8 16
for alle øvrige segmenter
»alle øvrige segmenter«, som omfatter de samlede oplys
ninger om andre forretningsaktiviteter og driftssegmenter,
der ikke er præsentationspligtige. [Reference: alle øvrige
segmenter [member], indtægter]

DescriptionOfTechniqueOtherT text
hanConfidenceLevelTechniqueU
sedForDeterminingRiskAdjust
mentForNonfinancialRisk

Beskrivelse af en anden metode
end konfidensniveaumetoden,
som anvendes til at fastsætte
risikojusteringen for ikkefinansielle risici

Beskrivelsen af en anden metode end konfidensniveaume Oplysning: IFRS 17 119 —
toden, som anvendes til at fastsætte risikojusteringen for Ikrafttrædelse 1.1.2021
ikke-finansielle risici. [Reference: risikojustering for ikkefinansielle risici [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi
text
tionsOfFinancialAssetsPledgedA
sCollateralForLiabilitiesOrCon
tingentLiabilities

Beskrivelse af betingelser for
finansielle aktiver stillet som
sikkerhed for forpligtelser eller
betingede forpligtelser

Beskrivelsen af betingelserne for finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 14 b
stillet som sikkerhed for forpligtelser eller betingede
forpligtelser. [Reference: finansielle aktiver stillet som
sikkerhed for forpligtelser eller betingede forpligtelser,
eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContrac
tualArrangementsThatCould
RequireInvestmentEntityOrIts
SubsidiariesToProvideFinancial
SupportToUnconsolidatedStruc
turedEntityControlledByInvest
mentEntity

text

Beskrivelse af vilkår i
kontraktlige aftaler, der kan
medføre, at en virksomhed
eller dens dattervirksomheder
skal yde økonomisk støtte til
en ukonsolideret, struktureret
virksomhed, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på

Beskrivelsen af vilkårene i kontraktlige aftaler, der kan Oplysning: IFRS 12 19F
medføre, at en investeringsvirksomhed eller dens datter
virksomheder skal yde økonomisk støtte til en ukonsoli
deret, struktureret virksomhed, som investeringsvirksom
heden har bestemmende indflydelse på. [Reference: oplys
ning om investeringsvirksomheder [text block], dattervirk
somheder [member], ukonsoliderede, strukturerede virk
somheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContrac
tualArrangementsThatCould
RequireParentOrSubsidiarie
sToProvideFinancialSupportTo
StructuredEntity

text

Beskrivelse af vilkår i
kontraktlige aftaler, der kan
medføre, at en
modervirksomhed eller dens
dattervirksomheder skal yde
økonomisk støtte til en
struktureret virksomhed

Beskrivelsen af de vilkår i en kontraktlig aftale, der kan Oplysning: IFRS 12 14,
medføre, at modervirksomheden eller dens dattervirksom eksempel: IFRS 12 B26 a
heder skal yde økonomisk støtte til en struktureret virk
somhed, herunder begivenheder eller omstændigheder, der
kan medføre tab for den regnskabsaflæggende virksomhed
(f.eks. likviditetsordninger eller kreditvurderingsudløsere,
der er forbundet med forpligtelser til at købe aktiver i
den strukturerede virksomhed eller yde økonomisk støtte).
[Reference: dattervirksomheder [member]]

18.12.2020

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfSourcesOfReven
ueForAllOtherSegments

DA

ifrs-full
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DescriptionOfTermsOfSharesRe text
servedForIssueUnderOptions
AndContractsForSaleOfShares

Oplysning om antallet af aktier Oplysninger om antallet af aktier forbeholdt udstedelse Oplysning: IAS 1 79 a vii
forbeholdt udstedelse gennem gennem optioner og aktiesalgsaftaler.
optioner og aktiesalgsaftaler

ifrs-full

DescriptionOfTimingAndReaso
nOfReclassificationBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquity

text

Beskrivelse af tidspunktet for
og årsagen til omklassificering
mellem finansielle forpligtelser
og egenkapital

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedu
resReportsAssets

text

Oplysning om, hvem gruppen i Oplysninger om, hvem gruppen i virksomheden, som eksempel: IFRS 13 IE65 a ii,
virksomheden, som fastsætter
fastsætter virksomhedens værdiansættelsespraksis og -pro eksempel: IFRS 13 93 g
virksomhedens
cedurer for dagsværdimåling af aktiver, rapporterer til.
værdiansættelsespraksis og
-procedurer, rapporter til,
aktiver

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedu
resReportsEntitysOwnEquityIn
struments

text

Oplysning om, hvem gruppen i Oplysninger om, hvem gruppen i virksomheden, som eksempel: IFRS 13 IE65 a ii,
virksomheden, som fastsætter
fastsætter virksomhedens værdiansættelsespraksis og -pro eksempel: IFRS 13 93 g
virksomhedens
cedurer for dagsværdimåling af virksomhedens egne egen
værdiansættelsespraksis og
kapitalinstrumenter, rapporterer til. [Reference: virksom
-procedurer, rapporterer til,
hedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedu
resReportsLiabilities

text

Oplysning om, hvem gruppen i Oplysninger om, hvem gruppen i virksomheden, som eksempel: IFRS 13 IE65 a ii,
virksomheden, som fastsætter
fastsætter virksomhedens værdiansættelsespraksis og -pro eksempel: IFRS 13 93 g
virksomhedens
cedurer for dagsværdimåling af forpligtelser, rapporterer
til.
værdiansættelsespraksis og
-procedurer, rapporter til,
forpligtelser

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter text
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfOrdinaryS
haresOutstanding

DA

ifrs-full
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Beskrivelsen af transaktioner efter regnskabsårets afslut Oplysning: IAS 33 70 d
ning ud over de transaktioner, som er behandlet regn
skabsmæssigt i overensstemmelse med afsnit 64 i IAS
33, som ville have medført en væsentlig ændring i antallet
af ordinære aktier i omløb ved slutningen af regnskabs
året, hvis de havde fundet sted før regnskabsårets afslut
ning. [Reference: ordinære aktier [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Beskrivelse af transaktioner
efter regnskabsårets afslutning,
som medfører en væsentlig
ændring i antallet af ordinære
aktier i omløb

Beskrivelsen af tidspunktet for og årsagen til omklassifi Oplysning: IAS 1 80A
ceringen af instrumenter mellem finansielle forpligtelser
og egenkapital. [Reference: finansielle forpligtelser]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

DescriptionOfTransactionsAfter text
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfPotentialOr
dinarySharesOutstanding

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWith
RelatedParty

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

Dokumentationsetikette

Referencer

text

Beskrivelse af transaktioner
mellem nærtstående parter

Beskrivelsen af transaktioner mellem nærtstående parter. Oplysning: IAS 24 18
[Reference: nærtstående parter [member]]

text

Beskrivelse af
overgangsbestemmelser for
førstegangsanvendelse af IFRS

Beskrivelsen af overgangsbestemmelserne for førstegang Oplysning: IAS 8 28 d
sanvendelse af en IFRS. [Reference: IFRS-standarder [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi text
sionsOfInitiallyAppliedIFRSThat
MightHaveEffectOnFuturePe
riods

Beskrivelse af
overgangsbestemmelser for
førstegangsanvendelse af IFRS,
som kan påvirke fremtidige
regnskabsår

Beskrivelsen af overgangsbestemmelserne for førstegang Oplysning: IAS 8 28 e
sanvendelse af en IFRS, som kan påvirke fremtidige regn
skabsår. [Reference: IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Beskrivelse af type sikring

Beskrivelsen af den type sikring, der anvendes af virksom Oplysning: IFRS 7 22 a —
heden.
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Beskrivelse af type ordning

Den generelle beskrivelse af typen af ydelsesbaseret Oplysning: IAS 19 139 a
pensionsordning. [Reference: ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire
mentBenefitPlan

text

Beskrivelse af type
fratrædelsesordning

Beskrivelse af typen af fratrædelsesordning, dvs. bidrags Oplysning: IAS 26 36 c
baseret eller ydelsesdefineret. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToStructuredEntityWit
houtHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Beskrivelse af type støtte, der
ydes til en struktureret
virksomhed uden at være
kontraktligt forpligtet hertil

Beskrivelsen af den type økonomisk eller anden støtte Oplysning: IFRS 12 15 a,
(f.eks. køb af aktiver i eller instrumenter udstedt af den oplysning: IFRS 12 30 a
strukturerede virksomhed), der er ydet til en struktureret
virksomhed uden at være kontraktligt forpligtet hertil,
herunder situationer, hvor virksomheden bistod den
strukturerede virksomhed med at opnå økonomisk
støtte. [Reference: dattervirksomheder [member], støtte,
der ydes til en struktureret virksomhed uden at være
kontraktligt forpligtet hertil]

18.12.2020

Beskrivelsen af transaktioner efter regnskabsårets afslut Oplysning: IAS 33 70 d
ning ud over de transaktioner, som er behandlet regn
skabsmæssigt i overensstemmelse med afsnit 64 i IAS
33, som ville have medført en væsentlig ændring i antallet
af ordinære aktier i omløb ved slutningen af regnskabs
året, hvis de havde fundet sted før regnskabsårets afslut
ning. [Reference: ordinære aktier [member], potentielle
ordinære aktietransaktioner [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Beskrivelse af transaktioner
efter regnskabsårets afslutning,
som medfører en væsentlig
ændring i antallet af potentielle
ordinære aktier i omløb
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Referencer

Beskrivelsen af den type støtte, der er ydet af investerings Oplysning: IFRS 12 19E a
virksomheden eller en af dens dattervirksomheder til en
dattervirksomhed uden at være kontraktligt forpligtet
hertil. [Reference: oplysning om investeringsvirksomheder
[text block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfCon
tractsAffectedByChangesInMet
hodsUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17AndPro
cessesForEstimatingInputsToT
hoseMethods

text

Beskrivelse af kontrakttyper,
som påvirkes af ændringer i de
metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17, og fremgangsmåder, der
anvendes ved udarbejdelsen af
skøn, der indgår som input til
disse metoder

Beskrivelsen af de kontrakttyper, som påvirkes af Oplysning: IFRS 17 117 b —
ændringer i de metoder, der anvendes til måling af Ikrafttrædelse 1.1.2021
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17,
og de fremgangsmåder, der anvendes ved udarbejdelsen
af skøn, der indgår som input til disse metoder.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

text

Beskrivelse af typer af
indkomst fra strukturerede
virksomheder

Beskrivelsen af typerne af indkomst fra strukturerede virk eksempel: IFRS 12 B26 c,
somheder. [Reference: indkomst fra strukturerede virk oplysning: IFRS 12 27 b
somheder]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromWhi
chEachReportableSegmentDeri
vesItsRevenues

text

Beskrivelse af typer af
produkter og tjenesteydelser,
som hvert præsentationspligtigt
segment har sine indtægter fra

Beskrivelsen af de typer af produkter og tjenesteydelser, Oplysning: IFRS 8 22 b
som et præsentationspligtigt segment har sine indtægter
fra. [Reference: produkter og tjenesteydelser m.v. [mem
ber], indtægter]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWarran
tiesAndRelatedObligations

text

Beskrivelse af typer af garantier Beskrivelsen af typer af garantier og tilsvarende forplig Oplysning: IFRS 15 119 e
telser i kontrakter med kunder.
og tilsvarende forpligtelser

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesO
fEntitysAbilityToContinueAs
GoingConcern

text block

Oplysning om usikkerheder,
der er knyttet til
virksomhedens evne til at
fortsætte som en going
concern [text block]

Oplysninger om væsentlige usikkerheder, der er tilknyttet Oplysning: IAS 1 25
begivenheder eller forhold, som kan sætte alvorlige
spørgsmålstegn ved virksomhedens evne til at fortsætte
som en going concern.

ifrs-full

DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachedToGovernmentGrantFor
AgriculturalActivity

text

Beskrivelse af uopfyldte
forpligtelser og andre
eventualforpligtelser knyttet til
offentligt tilskud til
landbrugsaktiviteter

Beskrivelsen af uopfyldte forpligtelser og andre eventual Oplysning: IAS 41 57 b
forpligtelser knyttet til offentlige tilskud til landbrugsakti
viteter. [Reference: myndighed [member], offentlige
tilskud]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

text

Beskrivelse af brugstid,
biologiske aktiver til kostpris

Beskrivelse af anvendt brugstid for biologiske aktiver. Oplysning: IAS 41 54 e
[Reference: biologiske aktiver]

L 429/205

Beskrivelse af type støtte, der
ydes af
investeringsvirksomheden eller
en af dens dattervirksomheder
til en dattervirksomhed uden at
være kontraktligt forpligtet
hertil
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Beskrivelse af brugstid,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Beskrivelse af anvendt brugstid for immaterielle aktiver Oplysning: IAS 38 118 a
bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

text

Beskrivelse af brugstid,
investeringsejendomme,
kostprismodellen

Beskrivelse af anvendt brugstid for investeringsejen Oplysning: IAS 40 79 b
domme. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProper
tyPlantAndEquipment

text

Beskrivelse af brugstid,
materielle anlægsaktiver

Beskrivelse af anvendt brugstid for materielle anlægsakti Oplysning: IAS 16 73 c
ver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse text
sUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

Beskrivelse af anvendte
værdiansættelsesprocesser ved
dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af de værdiansættelsesprocesser, som virk Oplysning: IFRS 13 93 g
somheden anvender ved dagsværdimålingen af aktiver
(herunder eksempelvis, hvordan en virksomhed fastsætter
sin værdiansættelsespraksis og -procedurer og analyserer
ændringer i dagsværdimålingerne fra regnskabsår til regn
skabsår).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse text
sUsedInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

Beskrivelse af anvendte
værdiansættelsesprocesser ved
dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de værdiansættelsesprocesser, som virk Oplysning: IFRS 13 93 g
somheden anvender ved dagsværdimålingen af sine egne
egenkapitalinstrumenter (herunder eksempelvis, hvordan
en virksomhed fastsætter sin værdiansættelsespraksis og
-procedurer og analyserer ændringer i dagsværdimålin
gerne fra regnskabsår til regnskabsår).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcesse text
sUsedInFairValueMeasurement
Liabilities

Beskrivelse af anvendte
værdiansættelsesprocesser ved
dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af de værdiansættelsesprocesser, som virk Oplysning: IFRS 13 93 g
somheden anvender ved dagsværdimålingen af forplig
telser (herunder eksempelvis, hvordan en virksomhed fast
sætter sin værdiansættelsespraksis og -procedurer og
analyserer ændringer i dagsværdimålingerne fra regn
skabsår til regnskabsår).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechniq text
uesAndKeyModelInputsUsedFor
DeterminingNoncontrollingIn
terestInAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

Beskrivelse af
værdiansættelsesmetoder og
væsentlige forudsætninger for
modellen, der er lagt til grund
for opgørelse af dagsværdi for
en minoritetsinteresse i en
overtaget virksomhed målt til
dagsværdi

Beskrivelsen af værdiansættelsesmetoderne og de væsent Oplysning: IFRS 3 B64 o ii
lige forudsætninger for modellen, der er lagt grund for
opgørelsen af dagsværdien for en minoritetsinteresse i en
overtaget virksomhed målt til dagsværdi, for virksomheds
sammenslutninger, hvor den overtagende virksomhed
besidder mindre end 100 % af egenkapitalinteresserne i
den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet.
[Reference: til dagsværdi [member], virksomhedssammen
slutninger [member], værdiansættelsesmetoder [member]]

18.12.2020
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Beskrivelse af
værdiansættelsesmetoder og
væsentlige forudsætninger for
modellen, der er lagt til grund
for målingen af det betingede
vederlag

Beskrivelsen af værdiansættelsesmetoderne og de væsent Oplysning: IFRS 3 B67 b iii
lige forudsætninger for modellen, der er lagt til grund for
målingen af de betingede vederlagsaktiver og -forpligtel
ser. [Reference: værdiansættelsesmetoder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechniq text
uesUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

Beskrivelse af
værdiansættelsesmetoder brugt
til dagsværdimålingen, aktiver

Beskrivelsen af de værdiansættelsesmetoder (f.eks. Oplysning: IFRS 13 93 d
markedsmetoden, kostprismetoden og indkomstmetoden),
der anvendes til dagsværdimålingen af aktiver. [Reference:
værdiansættelsesmetoder
[member],
kostprismetode
[member], indkomstmetode [member], markedsmetode
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechniq text
uesUsedInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

Beskrivelse af
værdiansættelsesmetoder brugt
til dagsværdimålingen,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Beskrivelsen af de værdiansættelsesmetoder (f.eks. Oplysning: IFRS 13 93 d
markedsmetoden, kostprismetoden og indkomstmetoden),
der anvendes til dagsværdimålingen af virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: værdiansættel
sesmetoder
[member],
kostprismetode
[member],
indkomstmetode [member], markedsmetode [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechniq
uesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beskrivelse af
værdiansættelsesmetoder brugt
til dagsværdimålingen,
forpligtelser

Beskrivelsen af de værdiansættelsesmetoder (f.eks. Oplysning: IFRS 13 93 d
markedsmetoden, kostprismetoden og indkomstmetoden),
der anvendes til dagsværdimålingen af forpligtelser. [Refe
rence: værdiansættelsesmetoder [member], kostprismetode
[member], indkomstmetode [member], markedsmetode
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechniq
uesUsedToMeasureFairValueLes
sCostsOfDisposal

text

Beskrivelse af anvendte
værdiansættelsesmetoder til
måling af dagsværdien med
fradrag af
afhændelsesomkostninger

Beskrivelsen af de værdiansættelsesmetoder, der anvendes Oplysning: IAS 36 134 e,
til at måle dagsværdien med fradrag af afhændelsesom oplysning: IAS 36 130 f ii
kostninger for en pengestrømsfrembringende enhed
(gruppe af enheder). [Reference: værdiansættelsesmetoder
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Beskrivelse af
retserhvervelseskrav for
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Beskrivelsen af retserhvervelseskravene for en type af Oplysning: IFRS 2 45 a
aktiebaserede vederlæggelsesordninger, som har eksisteret
på et hvilket som helst tidspunkt i regnskabsåret. Virk
somheder med meget ensartede typer af aktiebaserede
vederlæggelsesordninger kan sammendrage disse oplysnin
ger. [Reference: aktiebaserede vederlæggelsesordninger
[member]]

L 429/207
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DescriptionOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicy

text block

Oplysning om frivillig ændring Oplysninger om en frivillig ændring i anvendt regnskabs Oplysning: IAS 8 29
praksis.
i anvendt regnskabspraksis
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi
callySatisfiesPerformanceObliga
tions

text

Beskrivelse af, hvornår
virksomheden typisk har
opfyldt sine
leveringsforpligtelser

Beskrivelsen af, hvornår virksomheden typisk har opfyldt Oplysning: IFRS 15 119 a
sine leveringsforpligtelser. [Reference: leveringsforpligtelser
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityIs
RequiredToAbsorbLossesOf
StructuredEntitiesBeforeOther
Parties

text

Oplysning om, hvorvidt det
kræves, at virksomheden skal
absorbere tab fra strukturerede
virksomheder før andre parter

Oplysninger om, hvorvidt det kræves, at virksomheden eksempel: IFRS 12 B26 d
skal absorbere tab fra strukturerede virksomheder før
andre parter.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityMa
kesAdjustmentForTimeValueOf
MoneyAndEffectOfFinancial
RiskWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

text

Beskrivelse af, om
virksomheden foretager en
justering for den tidsmæssige
værdi af penge og for
virkningen af finansiel risiko
ved anvendelse af
præmieallokeringsmetoden

Beskrivelsen af, om en virksomhed, der anvender præmie Oplysning: IFRS 17 97 b —
allokeringsmetoden, foretager en justering for den tids Ikrafttrædelse 1.1.2021
mæssige værdi af penge og for virkningen af finansiel
risiko ved anvendelse af afsnit 56 og 57, litra b), i IFRS
17. Ved præmieallokeringsmetoden, som er beskrevet i
afsnit 53-59 i IFRS 17, forenkles målingen af forpligtelsen
vedrørende den resterende dækningsperiode for en gruppe
af forsikringskontrakter.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairValue

text

Oplysning om, hvorvidt
investering i en associeret
virksomhed måles ved
anvendelse af den indre værdis
metode eller til dagsværdi

Oplysninger om, hvorvidt investeringen i en associeret Oplysning: IFRS 12 21 b i
virksomhed måles ved anvendelse af den indre værdis
metode eller til dagsværdi. [Reference: til dagsværdi
[member], associerede virksomheder [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Oplysning om, hvorvidt
investering i et joint venture
måles ved anvendelse af den
indre værdis metode eller til
dagsværdi

Oplysninger om, hvorvidt investeringen i et joint venture Oplysning: IFRS 12 21 b i
måles ved anvendelse af den indre værdis metode eller til
dagsværdi. [Reference: til dagsværdi [member], joint
ventures [member]]

DA

ifrs-full

L 429/208

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflecte
dInFairValueMeasurement

text

Oplysning om, hvorvidt
Oplysninger om, hvorvidt tredjemands kreditværdighed er Oplysning: IFRS 13 98
tredjemands kreditværdighed er afspejlet i dagsværdimålingen af forpligtelser målt til dags
værdi og udstedt med en uadskillelig tredjemands kredit
afspejlet i forpligtelsens
værdighed. [Reference: til dagsværdi [member]]
dagsværdimåling

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeI
nAccountingPolicyIsMadeInAc
cordanceWithTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Oplysning om, hvorvidt en
ændring i anvendt
regnskabspraksis er foretaget i
overensstemmelse med
overgangsbestemmelser for
førstegangsanvendelse af IFRS

ifrs-full

DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Klassificerede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet [abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Klassificerede lån eller
tilgodehavender til dagsværdi
gennem resultatet [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

member

Nedbrænding af større
produktionsanlæg [member]

Oplysninger om, hvorvidt en ændring i anvendt regn Oplysning: IAS 8 28 b
skabspraksis er foretaget i overensstemmelse med over
gangsbestemmelserne for førstegangsanvendelse af IFRS.
[Reference: IFRS-standarder [member]]

Dette element står for nedbrænding af et større produk eksempel: IAS 10 22 d
tionsanlæg.

L 429/209

Oplysning om, hvorvidt der er Oplysninger om, hvorvidt der er potentielle skattemæssige Oplysning: IAS 12 82A
potentielle skattemæssige
konsekvenser, som ikke kan opgøres i praksis, som følge
konsekvenser, som ikke kan
af udbetaling af udbytte til virksomhedens aktionærer i
opgøres i praksis
jurisdiktioner, hvor indkomstskatter betales til en højere
eller lavere sats, hvis en del af eller hele overskuddet eller
det overførte resultat udbetales som udbytte til virksom
hedens aktionærer, eller hvor det kan udløse tilbagebeta
ling eller betaling af indkomstskatter, hvis en del af eller
hele overskuddet eller det overførte overskud udbetales
som udbytte til virksomhedens aktionærer. [Reference:
overført resultat]

Den Europæiske Unions Tidende

DescriptionOfWhetherThereAre text
PotentialIncomeTaxConsequen
cesNotPracticablyDeterminable

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Redegørelse for opgørelsen af
dagsværdien af modtagne varer
eller tjenesteydelser eller
dagsværdien af
egenkapitalinstrumenter tildelt
på grundlag af aktiebaseret
vederlæggelse

Redegørelsen, der gør det muligt for regnskabsbrugere at Oplysning: IFRS 2 46
forstå grundlaget for opgørelsen af dagsværdien af
modtagne varer og tjenesteydelser eller dagsværdien af
tildelte egenkapitalinstrumenter i aktiebaserede vederlæg
gelsesordninger. [Reference: aktiebaserede vederlæggelses
ordninger [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfDividendsPayableAnd
CarryingAmountOfNoncashAs
setsDistributed

X duration,
credit

Forskel mellem
regnskabsmæssig værdi af
skyldigt udbytte og
regnskabsmæssig værdi af
udloddede ikkekontante aktiver

Den beløbsmæssige forskel mellem den regnskabsmæssige Oplysning: IFRIC 17 15
værdi af det skyldige udbytte og den regnskabsmæssige
værdi af ikkekontante aktiver, som udloddes ved afregning
af det skyldige udbytte. [Reference: regnskabsmæssig brut
toværdi [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
X instant
mountOfFinancialLiabilityAndA
mountContractuallyRequiredTo
PayAtMaturityToHolderOfObli
gation

Forskel mellem
regnskabsmæssig værdi af
finansiel forpligtelse og det
beløb, virksomheden i henhold
til kontrakten ville skulle betale
til indehaver af forpligtelsen
ved kontraktens udløb

Det beløb, hvormed den regnskabsmæssige værdi af en Oplysning: IFRS 7 10 b,
finansiel forpligtelse overstiger (eller ligger under) det oplysning: IFRS 7 10A b
beløb, virksomheden i henhold til kontrakten ville skulle
betale til indehaveren af forpligtelsen ved kontraktens
udløb. [Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi [membe
r]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie

Den beløbsmæssige størrelse af resultatet, som kan Oplysning: IAS 33 66
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital (tælleren), divideret med det vejede gennem
snitlige antal ordinære aktier i omløb i regnskabsåret
(nævneren), begge reguleret for virkningen af al udvandet
potentiel aktiekapital. [Reference: ordinære aktier [mem
ber], vægtet gennemsnit [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie fra fortsættende
aktiviteter

Udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende akti Oplysning: IAS 33 66
viteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member],
udvandet indtjening (tab) pr. aktie]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations
IncludingNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie fra fortsættende
aktiviteter, herunder
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende akti Oplysning: IFRS 14 26
viteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i
forbunden udskudt skat. [Reference: udvandet indtjening
(tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobe
vægelse i forbunden udskudt skat, fortsættende aktiviteter
[member]]

18.12.2020

text
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DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstruments
GrantedOnSharebasedPayments

DA

ifrs-full

L 429/210

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie fra ophørte aktiviteter

Udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter. Oplysning: IAS 33 68
[Reference: udvandet indtjening (tab) pr. aktie, ophørte
aktiviteter [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations
IncludingNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie fra ophørte aktiviteter,
herunder nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser og nettobevægelse
i forbunden udskudt skat

Udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, Oplysning: IFRS 14 26
der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden
udskudt skat. [Reference: udvandet indtjening (tab) pr.
aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat, ophørte aktiviteter [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
IncludingNetMovementInRegu
latoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X.XX
duration

Udvandet indtjening (tab) pr.
aktie, herunder nettobevægelse
i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser og
nettobevægelse i forbunden
udskudt skat

Udvandet indtjening (tab) pr. aktie, der omfatter nettobe Oplysning: IFRS 14 26
vægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference:
udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resul
tatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbs
tract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdina
ryShares

shares

Konvertible instrumenters
udvandende virkning på
antallet af ordinære aktier

ifrs-full

DilutiveEffectOfShareOptions
OnNumberOfOrdinaryShares

shares

Aktieoptioners udvandende
Antallet af udvandende potentielle ordinære aktier, som Almindelig praksis:
virkning på antallet af ordinære vedrører den antagede udnyttelse af virksomhedens aktie IAS 33 70 b
optioner.
aktier

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

member

Direkte finansielle
leasingkontrakter, der er
erhvervet ved en
virksomhedssammenslutning
[member]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Udvandet indtjening pr. aktie
[abstract]

Antallet af udvandende potentielle ordinære aktier, som Almindelig praksis:
vedrører den antagede konvertering af virksomhedens IAS 33 70 b
konvertible instrumenter.

L 429/211

Dette element står for direkte finansielle leasingkontrakter, eksempel: IFRS 3 B64 h
der er erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Refe
rence: virksomhedssammenslutninger [member]]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Direkte driftsomkostninger
tilknyttet
investeringsejendomme

Dokumentationsetikette

Referencer

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

Den beløbsmæssige størrelse af direkte driftsomkostninger Almindelig praksis:
(herunder reparationer og vedligeholdelse) tilknyttet inve IAS 40 75 f
steringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGenerating
RentalIncome

X duration,
debit

Direkte driftsomkostninger
tilknyttet
investeringsejendomme,
hvorfra virksomheden har
opnået lejeindtægter

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGenera
tingRentalIncome

X duration,
debit

Direkte driftsomkostninger
Den beløbsmæssige størrelse af direkte driftsomkostninger Oplysning: IAS 40 75 f iii
tilknyttet
(herunder reparationer og vedligeholdelse) tilknyttet inve
investeringsejendomme,
steringsejendomme, hvorfra virksomheden ikke har
hvorfra virksomheden ikke har opnået lejeindtægter i regnskabsåret, som er indregnet i
opnået lejeindtægter
resultatet. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
ledelsesaflønning

Det beløb, der er betalt eller skal betales i form af afløn Almindelig praksis:
ning af medlemmerne af virksomhedens ledelse.
IAS 1 112 c

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsAxis

axis

Opdeling af
forsikringskontrakter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 98 —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 131 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

DA

ifrs-full

L 429/212

Præfiks

Direkte driftsomkostninger
tilknyttet
investeringsejendomme
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Den beløbsmæssige størrelse af direkte driftsomkostninger Oplysning: IAS 40 75 f ii
(herunder reparationer og vedligeholdelse) tilknyttet inve
steringsejendomme, hvorfra virksomheden har opnået
lejeindtægter i regnskabsåret, som er indregnet i resultatet.
[Reference: investeringsejendomme]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Dette element står for alle forsikringskontrakter opdelt
Opdeling af
forsikringskontrakter [member] efter udstedte forsikringskontrakter og indgåede reassuran
cekontrakter. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Opdeling af forsikringskontrakter«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: forsikringskon
trakter [member]]

Oplysning: IFRS 17 98 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 131 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

text block

Oplysning om
regnskabsmæssige vurderinger
og skøn [text block]

Oplysninger om de vurderinger, som ledelsen har fore Almindelig praksis: IAS 1 10 e
taget som led i anvendelsen af virksomhedens regnskabs
praksis, og som har den væsentligste indvirkning på de i
årsregnskabet indregnede beløb, sammen med oplysninger
om de forudsætninger, som virksomheden foretager om
fremtiden, og om forudsætninger, der er lagt til grund for
fremtiden, samt andre væsentlige kilder til skønsmæssig
usikkerhed ved årsregnskabets afslutning, som indebærer
en betydelig risiko for at medføre en væsentlig regulering
af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser
inden for det næste år. [Reference: regnskabsmæssig brut
toværdi [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpense
sAndOtherLiabilitiesExplanatory

text block

Oplysning om periodiserede
omkostninger og andre
forpligtelser [text block]

Oplysninger om periodiserede omkostninger og andre Almindelig praksis: IAS 1 10 e
kortfristede forpligtelser. [Reference: periodiseringer,
andre forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesLineItems

Den Europæiske Unions Tidende

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsMember

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om overtagne
tilgodehavender [abstract]
text block

Oplysninger om tilgodehavender, der er overtaget ved Oplysning: IFRS 3 B64 h
virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member]]

Oplysning om overtagne
tilgodehavender [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/213

Oplysning om overtagne
tilgodehavender [text block]

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimate
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesTa
ble

ifrs-full

ifrs-full

Oplysning om overtagne
tilgodehavender [table]

Referencer

Tabel med oplysninger om tilgodehavender, der er over Oplysning: IFRS 3 B64 h
taget ved virksomhedssammenslutninger.

Oplysning om faktiske krav
sammenlignet med tidligere
skøn [abstract]
text block

Oplysning om faktiske krav
sammenlignet med tidligere
skøn [text block]

Oplysninger om faktiske krav sammenlignet med tidligere
skøn over den udiskonterede størrelse af kravene (dvs.
udvikling i krav). Oplysningerne om udviklingen i krav
skal påbegyndes i den periode, hvor det første væsentlige
krav opstod, som stadig indebærer usikkerhed for så vidt
angår størrelse og tidspunkt for betalinger i henhold til
kravet ved regnskabsårets afslutning, men der kræves ikke
oplysninger for en periode forud for regnskabsårets afslut
ning, som er på mere end 10 år. Virksomheden er ikke
forpligtet til at afgive oplysninger om udviklingen med
hensyn til de krav, for hvilke usikkerhed om størrelse
og betalingstidspunkt typisk er afklaret inden for et år.

Oplysning: IFRS 17 130 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 39 c iii —
Udløbsdato 1.1.2021

Oplysning om faktiske krav
sammenlignet med tidligere
skøn [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om faktiske krav
sammenlignet med tidligere
skøn [table]

Tabel med oplysninger om faktiske krav sammenlignet Oplysning: IFRS 17 130 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021
med tidligere skøn.

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutDefinedBenefitPlan
sExplanatory

text block

Fremlæggelse af supplerende
oplysninger om
ydelsesbaserede
pensionsordninger [text block]

Supplerende oplysninger om ydelsesbaserede pensionsord Oplysning: IAS 19 137
ninger, der måtte være nødvendige for at opfylde
formålene i IAS 19. [Reference: ydelsesbaserede pensions
ordninger [member]]

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

text block

Supplerende oplysninger om
leasingtagers leasingaktiviteter
[text block]

Supplerende oplysninger om en leasingtagers leasingakti Oplysning: IFRS 16 59
viteter.

18.12.2020

ifrs-full

table

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesTable

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/214

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text block

Etiket

Supplerende oplysninger om
leasinggivers leasingaktiviteter
[text block]

Dokumentationsetikette

Referencer

Supplerende oplysninger om en leasinggivers leasingakti Oplysning: IFRS 16 92
viteter.

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma text block
tionAboutUnderstandingFinan
cialPositionsAndLiquidityOfEnti
tyExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionExplanatory

text block

Supplerende oplysninger [text
block]

Supplerende oplysninger, der ikke præsenteres andre Oplysning: IAS 1 112 c
steder i årsregnskabet, men som er relevante for at
forstå årsregnskabet.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionRepresentativeOfRiskExpo
sureArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17DuringPerio
dExplanatory

text block

Supplerende oplysninger, som
er repræsentative for
risikoeksponering, der hidrører
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [text block]

Supplerende oplysninger, som er repræsentative for virk Oplysning: IFRS 17 123 —
somhedens risikoeksponering, der hidrører fra kontrakter Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17 i løbet af perio
den, såfremt oplysningerne om virksomhedens ekspone
ring for risici ved regnskabsårets afslutning ikke er repræ
sentative.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeature
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeature
sExplanatory

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Supplerende oplysninger, der kan være relevante for regn eksempel: IAS 7 50
Supplerende oplysninger af
relevans for forståelsen af
skabsbrugernes forståelse af virksomhedens finansielle stil
virksomhedens finansielle
ling og likviditet.
stilling og likviditet [text block]

text block

Oplysning om de justeringer, som er foretaget, da virk Oplysning: IFRS 17 113 b —
somheden ændrede grundlaget for opdeling af finansielle Ikrafttrædelse 1.1.2021
forsikringsindtægter (-udgifter) mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter med elementer af direkte
deltagelse. [Reference: beskrivelse af sammensætningen
af underliggende poster for kontrakter med elementer af
direkte deltagelse, finansielle forsikringsindtægter (-udgif
ter)]

L 429/215

Oplysning om justeringer, som
er foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om justeringer, som
er foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [abstract]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Dokumentationsetikette

Oplysning om justeringer, som
er foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeature
sTable

table

Oplysning om justeringer, som
er foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [table]

Tabel med oplysninger om de justeringer, som er foreta Oplysning: IFRS 17 113 b —
get, da virksomheden ændrede grundlaget for opdeling af Ikrafttrædelse 1.1.2021
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter) mellem resul
tatet og øvrig totalindkomst for kontrakter med elementer
af direkte deltagelse.

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCre
ditLossesExplanatory

text block

Oplysning om hensættelse til
kredittab [text block]

Oplysninger om hensættelsen til værdiforringelse af Almindelig praksis: IAS 1 10 e
finansielle aktiver som følge af kredittab. [Reference:
finansielle aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsArising
FromInsuranceContractsExpla
natory

text block

Oplysning om beløb
hidrørende fra
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger, som identificerer og redegør for beløb i virk Oplysning: IFRS 4 36 —
somhedens årsregnskab hidrørende fra forsikringskontrak Udløbsdato 1.1.2021
ter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementEn
titiesAbstract

Oplysning om virksomhedens
udgifter til tjenesteydelser, som
leveres af nøglepersoner i
ledelsen fra separate
administrationsvirksomheder
[abstract]

18.12.2020

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeatures
LineItems

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Etiket

L 429/216

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text block

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementEn
titiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementEn
titiesTable

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten
text
tialIncomeTaxConsequences
PracticablyDeterminableExplana
tory

table

Referencer

Oplysning om virksomhedens
udgifter til tjenesteydelser, som
leveres af nøglepersoner i
ledelsen fra separate
administrationsvirksomheder
[bloktekst]

Oplysninger om virksomhedens udgifter til de tjenestey Oplysning: IAS 24 18A
delser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra separate
administrationsvirksomheder. [Reference: nøglepersoner i
virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse [mem
ber], separate administrationsvirksomheder [member]]

Oplysning om virksomhedens
udgifter til tjenesteydelser, som
leveres af nøglepersoner i
ledelsen fra separate
administrationsvirksomheder
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om virksomhedens Tabel med oplysninger om virksomhedens udgifter til de Oplysning: IAS 24 18A
udgifter til tjenesteydelser, som tjenesteydelser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra
separate administrationsvirksomheder.
leveres af nøglepersoner i
ledelsen fra separate
administrationsvirksomheder
[table]

Oplysning om beløbsmæssig
størrelse af potentielle
skattemæssige konsekvenser,
som ikke kan opgøres i praksis

L 429/217

Oplysninger om den beløbsmæssige størrelse af de poten Oplysning: IAS 12 82A
tielle skattemæssige konsekvenser, som ikke kan opgøres i
praksis, som følge af udbetaling af udbytte til virksomhe
dens aktionærer i jurisdiktioner, hvor indkomstskatter
betales til en højere eller lavere sats, hvis en del af eller
hele overskuddet eller det overførte resultat udbetales som
udbytte til virksomhedens aktionærer, eller hvor det kan
udløse tilbagebetaling eller betaling af indkomstskatter,
hvis en del af eller hele overskuddet eller det overførte
overskud udbetales som udbytte til virksomhedens aktio
nærer. [Reference: overført resultat]

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMa
nagementPersonnelServicesPro
videdBySeparateManagementEn
titiesExplanatory

Dokumentationsetikette

DA

ifrs-full

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfAmountsToBeRec
overedOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmount
sToBeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRec
overedOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmount
sToBeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateLi
neItems

Referencer

Oplysning om beløb, der skal
genindvindes eller indfries efter
12 måneder, for kategorier af
aktiver og forpligtelser, som
indeholder beløb, der skal
genindvindes eller indfries både
senest og efter mere end 12
måneder efter regnskabsårets
afslutning [abstract]

text block

Oplysning om beløb, der skal
genindvindes eller indfries efter
12 måneder, for kategorier af
aktiver og forpligtelser, som
indeholder beløb, der skal
genindvindes eller indfries både
senest og efter mere end 12
måneder efter regnskabsårets
afslutning [text block]

Oplysninger om beløb, der skal genindvindes eller indfries Oplysning: IAS 1 61
efter 12 måneder, for kategorier af aktiver og forpligtelser,
som indeholder beløb, der skal genindvindes eller indfries
både senest og efter mere end 12 måneder efter regn
skabsårets afslutning.

Oplysning om beløb, der skal
genindvindes eller indfries efter
12 måneder, for kategorier af
aktiver og forpligtelser, som
indeholder beløb, der skal
genindvindes eller indfries både
senest og efter mere end 12
måneder efter regnskabsårets
afslutning [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfAmountsToBeRec
overedOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmount
sToBeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateAbs
tract

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/218

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Oplysning om beløb, der skal
genindvindes eller indfries efter
12 måneder, for kategorier af
aktiver og forpligtelser, som
indeholder beløb, der skal
genindvindes eller indfries både
senest og efter mere end 12
måneder efter regnskabsårets
afslutning [table]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueAbstract

Oplysning om analyse af
forsikringsindtægter [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsuran
ceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemLi
neItems

text block

table

Tabel med oplysninger om beløb, der skal genindvindes Oplysning: IAS 1 61
eller indfries efter 12 måneder, for kategorier af aktiver og
forpligtelser, som indeholder beløb, der skal genindvindes
eller indfries både senest og efter mere end 12 måneder
efter regnskabsårets afslutning.

Oplysning om analyse af
forsikringsindtægter [text
block]

Oplysninger om analysen af forsikringsindtægter. [Refe Oplysning: IFRS 17 106 —
rence: forsikringsindtægter]
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Oplysning om analyse af
forsikringsindtægter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om analyse af
forsikringsindtægter [table]

Tabel med oplysninger om analysen af forsikringsindtæg Oplysning: IFRS 17 106 —
ter.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfAmountsToBeRec table
overedOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmount
sToBeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateTable

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om analyse af øvrig
totalindkomst pr. post
[abstract]
text block

Oplysning om analyse af øvrig Alle oplysninger om analysen af øvrig totalindkomst pr. Oplysning: IAS 1 106A
totalindkomst pr. post [text
post.
block]

L 429/219

Oplysning om analyse af øvrig Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
totalindkomst pr. post [line
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Table

table

Oplysning om analyse af øvrig Tabel med oplysninger om analyse af øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 106A
pr. post.
totalindkomst pr. post [table]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNature
CharacteristicsAndRisksExplana
tory

text block

Oplysning om analyse af
nutidsværdi af en
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse, der
opdeler art, karakteristika og
risici [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOpera
tionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOpera
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOpera
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOpera
tionsTable

DA

ifrs-full

L 429/220

Præfiks

Oplysning om analyse af et
enkelt beløb for ophørte
aktiviteter [abstract]

text block

Oplysning om analyse af et enkelt beløb for ophørte Oplysning: IFRS 5 33 b
aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member]]

Oplysning om analyse af et
enkelt beløb for ophørte
aktiviteter [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om analyse af et
enkelt beløb for ophørte
aktiviteter [table]

Tabel med oplysninger om analysen af et enkelt beløb for Oplysning: IFRS 5 33 b
ophørte aktiviteter.

18.12.2020

table

Oplysning om analyse af et
enkelt beløb for ophørte
aktiviteter [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger om en analyse af nutidsværdien af en ydel eksempel: IAS 19 137
sesbaseret pensionsforpligtelse, der opdeler art, karakteri
stika og risici forbundet med forpligtelsen. I forbindelse
med sådanne oplysninger kan der sondres: a) mellem
beløb som følge af aktive medlemmer, medlemmer med
opsat pensionsret samt pensionsmodtagere, b) mellem
sikrede ydelser og påløbne, men ikke sikrede ydelser, og
c) mellem betingede ydelser samt beløb, som kan
henføres til fremtidige lønforhøjelser, og andre ydelser.
[Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsvær
di]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

DisclosureOfAssetsAndLiabiliti
esWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabiliti
esWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabiliti
esWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersTable

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera text block
tionExplanatory

text block

table

text block

table

Oplysninger om aktiver og forpligtelser, hvor risikoen for, Oplysning: IAS 1 125
at de bliver væsentligt reguleret inden for det næste år, er
betydelig.
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
Tabel med oplysninger om aktiver og forpligtelser, hvor Oplysning: IAS 1 125
risikoen for, at de bliver væsentligt reguleret, er betydelig.

Oplysninger om aktiver hidrørende fra indregningen af Oplysning: IFRS 15 128 a
omkostningerne forbundet med opnåelse eller opfyldelse
af kontrakter med kunder.

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
Tabel med oplysninger om aktiver hidrørende fra indreg Oplysning: IFRS 15 128 a
ningen af omkostningerne forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med kunder.
Oplysninger om kompensation til virksomhedens reviso Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rer.

L 429/221

ifrs-full

Oplysning om aktiver og
forpligtelser, hvor risikoen for,
at de bliver væsentligt
reguleret, er betydelig [abstract]
Oplysning om aktiver og
forpligtelser, hvor risikoen for,
at de bliver væsentligt
reguleret, er betydelig [text
block]
Oplysning om aktiver og
forpligtelser, hvor risikoen for,
at de bliver væsentligt
reguleret, er betydelig [line
items]
Oplysning om aktiver og
forpligtelser, hvor risikoen for,
at de bliver væsentligt
reguleret, er betydelig [table]
Oplysning om aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder
[abstract]
Oplysning om aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder [text
block]
Oplysning om aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder [line
items]
Oplysning om aktiver
hidrørende fra indregning af
omkostninger forbundet med
opnåelse eller opfyldelse af
kontrakter med kunder [table]
Oplysning om revisorhonorar
[text block]

Referencer

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfAssetsAndLiabiliti
esWithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentAbstract

Dokumentationsetikette

DA

ifrs-full

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfAuthorisationOfFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Oplysning om godkendelse af
årsregnskabet [text block]

Oplysninger om godkendelsen af årsregnskabets offentlig Almindelig praksis: IAS 1 10 e
gørelse.

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

text block

Oplysning om finansielle
Oplysninger om finansielle aktiver, der er klassificeret som Almindelig praksis: IAS 1 10 e
aktiver disponible for salg [text disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver — Udløbsdato 1.1.2021
block]
disponible for salg]

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Oplysning om grundlaget for
konsolidering [text block]

Oplysninger om grundlaget for konsolidering.

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparatio
nOfFinancialStatementsExplana
tory

text block

Oplysning om grundlaget for
udarbejdelsen af årsregnskabet
[text block]

Oplysninger om det grundlag, der er anvendt ved udarbej Almindelig praksis: IAS 1 10 e
delsen af årsregnskabet.

ifrs-full

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsFor
AgriculturalActivityExplanatory

text block

Oplysning om biologiske
aktiver, landbrugsprodukter på
høsttidspunktet og offentlige
tilskud vedrørende biologiske
aktiver [text block]

Alle oplysninger om biologiske aktiver, landbrugspro Oplysning: IAS 41 Oplysning
dukter på høsttidspunktet og offentlige tilskud vedrørende
biologiske aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

text block

Oplysning om
låneomkostninger [text block]

Alle oplysninger om låneomkostninger.

Oplysning: IAS 23 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExpla
natory

text block

Oplysning om lån [text block]

Oplysninger om lån. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsset text block
sAndLiabilitiesAggregatedInto
SingleLineInvestmentBalance
TransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMetho
dExplanatory

Oplysning om fordeling af
aktiver og passiver sammenlagt
til en enkelt linje i
investeringsbalancen, overgang
fra pro rata-konsolidering til
den indre værdis metode [text
block]

Oplysninger om fordelingen af aktiver og passiver, der er Oplysning: IFRS 11 C5
blevet sammenlagt til en enkelt linje i investerings
balancen ved overgangen fra pro rata-konsolidering til
den indre værdis metode.

DA

ifrs-full

L 429/222

Præfiks

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

ifrs-full

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Detaljerede oplysninger om
virksomhedssammenslutninger
[abstract]

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

text block

Alle oplysninger om virksomhedssammenslutninger.

Oplysning: IFRS 3 Oplysning

Detaljerede oplysninger om
virksomhedssammenslutninger
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Detaljerede oplysninger om
virksomhedssammenslutninger
[table]

Tabel med detaljerede oplysninger om virksomhedssam Oplysning: IFRS 3 B64
menslutninger.

DisclosureOfCashAndBankBa
lancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Oplysning om kontanter og
kassebeholdninger i
centralbanker [text block]

Oplysninger om kontanter og kassebeholdninger i central Almindelig praksis: IAS 1 10 e
banker.

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Oplysning om likvider [text
block]

Oplysninger om likvider. [Reference: likvider]

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStatemen
tExplanatory

text block

Oplysning om
pengestrømsopgørelse [text
block]

Hele præsentationen af pengestrømsopgørelsen.

Oplysning: IAS 7 Præsentation
af pengestrømsopgørelsen

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesExplanatory

Oplysninger om ændringer i regnskabsmæssige skøn.

Oplysning: IAS 8 39

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om
virksomhedssammenslutninger
[text block]

Oplysning om ændringer i
regnskabsmæssige skøn
[abstract]
Oplysning om ændringerne i
ændringer i regnskabsmæssige
skøn [text block]

L 429/223

text block

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesTable

ifrs-full

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om ændringer i
regnskabsmæssige skøn [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om ændringer i
regnskabsmæssige skøn [table]

Tabel med oplysninger om ændringer i de regnskabsmæs Oplysning: IAS 8 39
sige skøn.

DisclosureOfChangesInAccoun
tingPoliciesAccountingEstimate
sAndErrorsExplanatory

text block

Oplysning om ændringer i
anvendt regnskabspraksis,
regnskabsmæssige skøn og fejl
[text block]

Alle oplysninger om ændringer i anvendt regnskabsprak Oplysning: IAS 8 Anvendt
sis, regnskabsmæssige skøn og fejl.
regnskabspraksis

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingPoliciesExplanatory

text block

Oplysning om ændringer i
anvendt regnskabspraksis [text
block]

Oplysninger om ændringer i anvendt regnskabspraksis, Almindelig praksis: IAS 1 10 e
som er foretaget af virksomheden.

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefits
PaidExplanatory

text block

Oplysning om krav og betalte
ydelser [text block]

Oplysninger om
forsikringstagere.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalTable

og

ydelser

betalt

til Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Den Europæiske Unions Tidende

krav

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/224

Præfiks

Oplysning om kapitalklasser
[abstract]
text block

Oplysninger om kapitalklasser. [Reference: selskabskapital Oplysning: IAS 1 79 a
[member]]

Oplysning om kapitalklasser
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om kapitalklasser
[table]

Tabel med oplysninger om kapitalklasser.

Oplysning: IAS 1 79 a

18.12.2020

table

Oplysning om kapitalklasser
[text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Oplysning om sikkerhed [text
block]

Oplysninger om aktiver og forpligtelser, der er anvendt Almindelig praksis: IAS 1 10 e
som sikkerhed.

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAnd
ContingentLiabilitiesExplanatory

text block

Oplysning om forpligtelser og
eventualforpligtelser [text
block]

Oplysninger om forpligtelser og eventualforpligtelser. Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

text block

Oplysning om forpligtelser
[text block]

Oplysninger om forpligtelser.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

ifrs-full

ifrs-full

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Oplysning om
sammenligningstal, der er
udarbejdet i henhold til
tidligere regnskabsprincipper
[abstract]
Oplysning i virksomhedens første IFRS-årsregnskab af Oplysning: IFRS 1 24
sammenligningstal, der er udarbejdet i henhold til tidligere
regnskabsprincipper.

Oplysning om
sammenligningstal, der er
udarbejdet i henhold til
tidligere regnskabsprincipper
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om
sammenligningstal, der er
udarbejdet i henhold til
tidligere regnskabsprincipper
[table]

Tabel med oplysninger om sammenligningstal, der er Oplysning: IFRS 1 24
udarbejdet i henhold til tidligere regnskabsprincipper.

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

text block

Oplysning om koncernens
sammensætning [text block]

Oplysninger om koncernens sammensætning (modervirk Oplysning: IFRS 12 10 a i
somheden og alle dens dattervirksomheder). [Reference:
dattervirksomheder [member], modervirksomhed [mem
ber]]

DisclosureOfCompoundFinanci
alInstrumentsWithMultipleEm
beddedDerivativesExplanatory

text

Beskrivelse af sammensatte
finansielle instrumenter med
flere indbyggede afledte
finansielle instrumenter

Beskrivelsen af finansielle instrumenter, som både inde Oplysning: IFRS 7 17
holder et forpligtelses- og et egenkapitalelement og
omfatter flere indbyggede afledte finansielle instrumenter
med indbyrdes afhængige værdier (f.eks. et konvertibelt
gældsinstrument, som kan indløses). [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member], finansielle instrumen
ter, kategori [member]]

L 429/225

Oplysning om
sammenligningstal, der er
udarbejdet i henhold til
tidligere regnskabsprincipper
[text block]

Den Europæiske Unions Tidende

text block

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabiliti
esLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabiliti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

Oplysning om separate
årsregnskaber [text block]

Alle oplysninger om separate årsregnskaber.

Referencer

Oplysning: IAS 27 Oplysning,
oplysning: IFRS 12 Formål

Oplysning om
eventualforpligtelser [abstract]
text block

Oplysning om
eventualforpligtelser [text
block]

Oplysninger om eventualforpligtelser. [Reference: even Oplysning: IAS 37 86
tualforpligtelser [member]]

Oplysning om
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning
[abstract]
text block

table

table

Oplysning om
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning
[text block]

Oplysninger om eventualforpligtelser i en virksomheds Oplysning: IFRS 3 B64 j
sammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [mem
ber], virksomhedssammenslutninger [member]]

Oplysning om
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning
[table]

Tabel med oplysninger om eventualforpligtelser ved virk Oplysning: IFRS 3 B64 j,
somhedssammenslutninger.
oplysning: IFRS 3 B67 c

Oplysning om
eventualforpligtelser [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
eventualforpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om eventualforpligtelser.

Oplysning om fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt [abstract]

Oplysning: IAS 37 86

18.12.2020

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfConsolidatedAnd
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/226

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfContinuingInvolve text block
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

Oplysning om fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt [text block]

Oplysninger om fortsat engagement i finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 42E,
hvor indregning er ophørt. [Reference: finansielle aktiver] oplysning: IFRS 7 42G

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

Oplysning om fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve table
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

Oplysning om fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt [table]

Tabel med oplysninger om fortsat engagement i finansi Oplysning: IFRS 7 42E,
oplysning: IFRS 7 42G
elle aktiver, hvor indregning er ophørt.

ifrs-full

DisclosureOfCostOfSalesExpla
natory

text block

Oplysning om vareforbrug
[text block]

Oplysninger om vareforbrug. [Reference: vareforbrug]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

text block

Oplysning om kreditrisiko [text Oplysninger om kreditrisiko. [Reference: kreditrisiko Almindelig praksis: IAS 1 10 e,
block]
[member]]
oplysning: IFRS 7 Kreditrisiko

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reLineItems

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reTable

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

DA

ifrs-full

Oplysning om
kreditrisikoeksponering [text
block]

Oplysninger om kreditrisikoeksponeringen. Kreditrisiko Oplysning: IFRS 7 35M
eksponering er den kreditrisiko, der er indbygget i en
virksomheds finansielle aktiver og kredittilsagn.

Oplysning om
kreditrisikoeksponering [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om
kreditrisikoeksponering [table]

Tabel med oplysninger om kreditrisikoeksponeringen.

text block

Oplysning om kreditrisiko
hidrørende fra
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger om kreditrisikoen hidrørende fra forsikrings Oplysning: IFRS 4 39 d —
kontrakter. [Reference: kreditrisiko [member], typer af Udløbsdato 1.1.2021
forsikringskontrakter [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Oplysning om
kreditrisikoeksponering
[abstract]
text block

18.12.2020

Præfiks

Oplysning: IFRS 7 35M

L 429/227

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

text block

Oplysning om
gældsinstrumenter [text block]

Oplysninger om gældsinstrumenter. [Reference: udstedte Almindelig praksis: IAS 1 10 e
gældsinstrumenter, gældsinstrumenter, som besiddes]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
ContractsExplanatory

text block

Oplysning om udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger om udskudte anskaffelsesomkostninger i Almindelig praksis: IAS 1 10 e
tilknytning til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte
anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskon
trakter]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncomeEx
planatory

text block

Oplysning om udskudt indtægt Oplysninger om udskudt indtægt. [Reference: udskudt Almindelig praksis: IAS 1 10 e
indtægt]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

text block

Oplysning om udskudt skat
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sAbstract

Oplysning om ydelsesbaserede
pensionsordninger [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan text block
sExplanatory

Oplysning om ydelsesbaserede
pensionsordninger [text block]

Oplysninger om ydelsesbaserede pensionsordninger. Oplysning: IAS 19 138
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

Oplysning om ydelsesbaserede
pensionsordninger [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan table
sTable

Oplysning om ydelsesbaserede
pensionsordninger [table]

Tabel med oplysninger om ydelsesbaserede pensionsord Oplysning: IAS 19 138
ninger.

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromBank text block
sExplanatory

Oplysning om indskud fra
banker [text block]

Oplysninger om indskud fra banker. [Reference: indskud Almindelig praksis: IAS 1 10 e
fra banker]

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCu
stomersExplanatory

text block

Oplysning om indskud fra
kunder [text block]

Oplysninger om indskud fra kunder. [Reference: indskud Almindelig praksis: IAS 1 10 e
fra kunder]

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAndA
mortisationExpenseExplanatory

text block

Oplysning om afskrivninger
[text block]

Oplysninger om afskrivninger. [Reference: afskrivninger]

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFinancial text block
InstrumentsExplanatory

Oplysning om afledte
finansielle instrumenter [text
block]

Oplysninger om afledte finansielle instrumenter. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: afledte finansielle instrumenter [member]]

DA

ifrs-full

L 429/228

Præfiks

Oplysninger om udskudte skatter. [Reference: udskudte Almindelig praksis: IAS 1 10 e
skatteforpligtelser, udskudte skatteaktiver]
Den Europæiske Unions Tidende

Almindelig praksis: IAS 1 10 e
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Detaljerede oplysninger om
biologiske aktiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutBiologicalAssetsExplana
tory

Detaljerede oplysninger om
biologiske aktiver [text block]

Detaljerede oplysninger om biologiske aktiver. [Reference: eksempel: IAS 41 43
biologiske aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsLineI
tems

Detaljerede oplysninger om
biologiske aktiver [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutBiologicalAssetsTable

Detaljerede oplysninger om
biologiske aktiver [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om biologiske aktiver. eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsAbstract

Detaljerede oplysninger om lån
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutBorrowingsExplanatory

Detaljerede oplysninger om lån Detaljerede oplysninger om lån. [Reference: lån]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsLineItems

Detaljerede oplysninger om lån Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
[line items]
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutBorrowingsTable

Detaljerede oplysninger om lån Tabel med detaljerede oplysninger om lån.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutBusinessCombinations
Explanatory

Detaljerede oplysninger om
virksomhedssammenslutninger
[text block]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsAbstract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Almindelig praksis: IFRS 7 7
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Detaljerede oplysninger om virksomhedssammenslutnin Oplysning: IFRS 3 Oplysninger
ger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]] (anvendelse af afsnit 59 og 61)

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Detaljerede oplysninger om
koncentrationer af risici, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

Detaljerede oplysninger om
koncentrationer af risici, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [text block]

Detaljerede oplysninger om koncentrationer af risici, der Oplysning: IFRS 17 127 —
hidrører fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for Ikrafttrædelse 1.1.2021
IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

Detaljerede oplysninger om
koncentrationer af risici, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

Detaljerede oplysninger om
koncentrationer af risici, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [table]

Tabel med oplysninger om koncentrationer af risici, der Oplysning: IFRS 17 127 —
hidrører fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for Ikrafttrædelse 1.1.2021
IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Abs
tract

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Ex
planatory

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4
[text block]

DA

ifrs-full
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Præfiks
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18.12.2020

Detaljerede oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39G a —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS
4, dagsværdi]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
AssociatesAbstract

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
associerede virksomheder
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
AssociatesExplanatory

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
associerede virksomheder [text
block]

Detaljerede oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39J —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for associerede Udløbsdato 1.1.2021
virksomheder. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
AssociatesLineItems

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
associerede virksomheder [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
AssociatesTable

Detaljerede oplysninger om
Tabel med oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39J —
finansielle aktiver beskrevet i
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for associerede Udløbsdato 1.1.2021
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for virksomheder.
associerede virksomheder
[table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesAbstract

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
joint ventures [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesExplanatory

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
joint ventures [text block]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/231

Detaljerede oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39J —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for joint ventures. Udløbsdato 1.1.2021
[Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra
a), i IFRS 4, dagsværdi]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Dokumentationsetikette

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Referencer

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesLineItems

Detaljerede oplysninger om
finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for
joint ventures [line items]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4For
JointVenturesTable

Detaljerede oplysninger om
Tabel med oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39J —
finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 for joint ventures. Udløbsdato 1.1.2021
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4 for joint ventures
[table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4LineI
tems

Detaljerede oplysninger om
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
finansielle aktiver som
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
IFRS 4 [line items]
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Table

Detaljerede oplysninger om
Tabel med oplysninger om de finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39G a —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4.
Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4 [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutFinancialInstrumentsEx
planatory

Detaljerede oplysninger om
finansielle instrumenter [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsAbstract

Detaljerede oplysninger om
sikrede poster [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutHedgedItemsExplanatory

Detaljerede oplysninger om
sikrede poster [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Etiket

L 429/232

Præfiks

Detaljerede oplysninger om finansielle instrumenter. Oplysning: IFRS 7 31,
oplysning: IFRS 7 7, oplysning:
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]
IFRS 7 35K

18.12.2020

Detaljerede oplysninger om sikrede poster. [Reference: Oplysning: IFRS 7 24B
sikrede poster [member]]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutHedgedItemsTable

Detaljerede oplysninger om
sikrede poster [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om sikrede poster.

Oplysning: IFRS 7 24B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutHedgesExplanatory

Detaljerede oplysninger om
sikring [text block]

Detaljerede oplysninger om sikring.

Oplysning: IFRS 7 22 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsAbs
tract

Detaljerede oplysninger om
sikringsinstrumenter [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutHedgingInstrumentsEx
planatory

Detaljerede oplysninger om
sikringsinstrumenter [text
block]

Detaljerede oplysninger om sikringsinstrumenter. [Refe Oplysning: IFRS 7 24A
rence: sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsLi
neItems

Detaljerede oplysninger om
sikringsinstrumenter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio table
nAboutHedgingInstrumentsTa
ble

Detaljerede oplysninger om
sikringsinstrumenter [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om sikringsinstrumen Oplysning: IFRS 7 24A
ter.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutIntangibleAssetsExplana
tory

Detaljerede oplysninger om
immaterielle aktiver [text
block]

Detaljerede oplysninger om immaterielle aktiver. [Refe Oplysning: IAS 38 118
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutInvestmentPropertyEx
planatory

Detaljerede oplysninger om
investeringsejendomme [text
block]

Detaljerede oplysninger om investeringsejendomme. Oplysning: IAS 40 32A
[Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

Detaljerede oplysninger om
materielle anlægsaktiver [text
block]

Detaljerede oplysninger om materielle anlægsaktiver. Oplysning: IAS 16 73
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio text block
nAboutServiceConcessionArran
gementsExplanatory

Detaljerede oplysninger om
koncessionsaftaler [text block]

Detaljerede oplysninger om koncessionsaftaler. [Reference: Oplysning: SIC 29 6
koncessionsaftaler [member]]

L 429/233

Detaljerede oplysninger om
sikrede poster [line items]

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsLineItems

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om opdeling af
omsætning fra kontrakter med
kunder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
text block
fRevenueFromContractsWithCu
stomersExplanatory

Oplysning om opdeling af
omsætning fra kontrakter med
kunder [text block]

Oplysninger om opdelingen af omsætning fra kontrakter Oplysning: IFRS 15 114
med kunder. [Reference: omsætning fra kontrakter med
kunder]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersLineItems

Oplysning om opdeling af
omsætning fra kontrakter med
kunder [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
table
fRevenueFromContractsWithCu
stomersTable

Oplysning om opdeling af
omsætning fra kontrakter med
kunder [table]

Tabel med oplysninger om opdelingen af omsætning fra Oplysning: IFRS 15 114
kontrakter med kunder.

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

text block

Oplysning om ophørte
aktiviteter [text block]

Oplysninger om ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte Almindelig praksis: IAS 1 10 e
aktiviteter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

text block

Oplysning om udbytte [text
block]

Oplysninger om udbytte. Udbytte er udlodning af over Almindelig praksis: IAS 1 10 e
skud til ejere af kapitalandele i forhold til deres andel af
en bestemt aktieklasse.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShare
Explanatory

text block

Oplysning om indtjening pr.
aktie [text block]

Alle oplysninger om indtjening pr. aktie.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeO
fInvestmentEntityStatusOnFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Oplysning om konsekvenser af Oplysninger om konsekvenserne af ændringen i investe Oplysning: IFRS 12 9B
ringsvirksomhedsstatus for årsregnskabet. [Reference:
ændring i
investeringsvirksomhedsstatus
oplysning om investeringsvirksomheder [text block]]
for årsregnskabet [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

text block

Oplysning om
valutaomregning [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognise
dAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

Alle oplysninger om valutaomregning.

Oplysning: IAS 33 Oplysning

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWithCu
stomersAbstract

DA

ifrs-full

L 429/234

Præfiks

Oplysning: IAS 21 Oplysning

Oplysning om virkningen af de
forsikringskontrakter, der
oprindeligt blev indregnet
[abstract]
Oplysning om virkningen af de Oplysning om virkningen af de forsikringskontrakter, der Oplysning: IFRS 17 107 —
oprindeligt blev indregnet i perioden. [Reference: forsik Ikrafttrædelse 1.1.2021
forsikringskontrakter, der
oprindeligt blev indregnet [text ringskontrakter [member]]
block]

18.12.2020

text block

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Oplysning om virkningen af de
forsikringskontrakter, der
oprindeligt blev indregnet [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossAbstract

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfi
tOrLossExplanatory

Oplysning om virkning af
Oplysninger om virkningen af omklassificeringen ved
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatopgørelsen.
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesAbstract

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for associerede virksomheder
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesExplana
tory

Oplysninger om virkningen af omklassificeringen ved
Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatopgørelsen
for associerede virksomheder.
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for associerede virksomheder
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesLineItems

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for associerede virksomheder
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesTable

Oplysning om virkning af
Tabel med oplysninger om virkningen af omklassifice
omklassificeringen ved
ringen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatop
anvendelse af »overlay«gørelsen for associerede virksomheder.
tilgangen på resultatopgørelsen
for associerede virksomheder
[table]

table

Oplysning om virkningen af de Tabel med oplysninger om virkningen af de forsikrings Oplysning: IFRS 17 107 —
forsikringskontrakter, der
kontrakter, der oprindeligt blev indregnet i perioden.
Ikrafttrædelse 1.1.2021
oprindeligt blev indregnet
[table]

Oplysning: IFRS 4 39L e —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedLi
neItems

DA

ifrs-full

Referencer

18.12.2020

Præfiks

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/235

Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesAbs
tract

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for joint ventures [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesExpla
natory

Oplysning om virkning af
Oplysninger om virkningen af omklassificeringen ved
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatopgørelsen
for joint ventures.
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for joint ventures [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesLineI
tems

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen på resultatopgørelsen
for joint ventures [line items]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesTable

Oplysning om virkning af
Tabel med oplysninger om virkningen af omklassifice
omklassificeringen ved
ringen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatop
anvendelse af »overlay«gørelsen for joint ventures.
tilgangen på resultatopgørelsen
for joint ventures [table]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossLineItems

Oplysning om virkning af
omklassificeringen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen [line items]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp table
proachReclassificationOnProfi
tOrLossTable

Oplysning om virkning af
Tabel med oplysninger om virkningen af omklassifice
omklassificeringen ved
ringen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen på resultatop
anvendelse af »overlay«gørelsen.
tilgangen på resultatopgørelsen
[table]

DA

ifrs-full

Referencer

L 429/236

Præfiks

Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Den Europæiske Unions Tidende

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning: IFRS 4 39L e —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Tabel, der viser virkningerne af eventuelle ændringer i Oplysning: IFRS 12 18
modervirksomhedens ejerandel af en dattervirksomhed,
som ikke medfører tab af bestemmende indflydelse på
den del af egenkapitalen, der kan henføres til ejerne af
modervirksomheden.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefit
sExplanatory

text block

Oplysning om personaleydelser Alle oplysninger om personaleydelser.
[text block]

Oplysning: IAS 19
Anvendelsesområde

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

text block

Oplysning om virksomhedens
driftssegmenter [text block]

Alle oplysninger om driftssegmenter.

Oplysning: IFRS 8 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRepor
tingPeriodExplanatory

text block

Oplysning om begivenheder
efter regnskabsårets afslutning
[text block]

Alle oplysninger om begivenheder efter regnskabsårets Oplysning: IAS 10 Oplysning
afslutning.

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSupportin
gRecognitionOfDeferredTaxAs
setsDependentOnFutureTaxable
ProfitsAndEntityHasSufferedA
LossInCurrentOrPrecedingPerio
dExplanatory

text

Redegørelse for informationer,
der indikerer, at et udskudt
skatteaktiv bør indregnes, når
udnyttelsen er afhængig af
fremtidig skattepligtig
indkomst ud over den
indkomst, der opstår som følge
af udligning af skattepligtige
midlertidige forskelle, og
virksomheden har lidt tab i den
jurisdiktion, hvorunder det
udskudte skatteaktiv henhører

Oplysninger om, hvilke informationer, der indikerer, at et Oplysning: IAS 12 82
udskudt skatteaktiv bør indregnes, når: a) udnyttelsen af
det udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig skatte
pligtig indkomst ud over den indkomst, der opstår som
følge af udligning af eksisterende skattepligtige midlerti
dige forskelle, og b) virksomheden har lidt tab enten i det
aktuelle eller forudgående regnskabsår i den skattejuris
diktion, hvorunder det udskudte skatteaktiv henhører.
[Reference: midlertidige forskelle [member], udskudt skat
teaktiv, når udnyttelsen er afhængig af fremtidig skatte
pligtig indkomst ud over den indkomst, der opstår som
følge af udligning af skattepligtige midlertidige forskelle,
og virksomheden har lidt tab i den jurisdiktion, hvorunder
det udskudte skatteaktiv henhører]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

text block

Oplysning om omkostninger
efter art [text block]

Oplysninger om omkostninger efter art. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
omkostninger efter art]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

text block

Oplysning om omkostninger
[text block]

Oplysninger om omkostninger.

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

L 429/237

Oplysning om virkninger af
ændringer i
modervirksomhedens ejerandel
af en dattervirksomhed, som
ikke medfører tab af
bestemmende indflydelse på
den del af egenkapitalen, der
kan henføres til ejerne af
modervirksomheden [text
block]

Den Europæiske Unions Tidende

text block
DisclosureOfEffectsOfChange
sInParentsOwnershipInterestIn
SubsidiaryThatDoNotResultIn
LossOfControlOnEquityAttribu
tableToOwnersOfParentExplana
tory

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

text block

Oplysning om efterforskningsog vurderingsaktiver [text
block]

Alle oplysninger om efterforsknings- og vurderingsaktiver. Oplysning: IFRS 6 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfExtentOfRiskExpo
sureEntityManagesForHedgin
gRelationshipsDirectlyAffected
ByInterestRateBenchmarkRefor
mExplanatory

text block

Oplysninger om omfanget af
den risikoeksponering,
virksomheden forvalter for
sikringsforhold, som er direkte
berørt af
rentebenchmarkreformen [text
block]

Oplysninger om omfanget af den risikoeksponering, virk Oplysning: IFRS 7.24H b
somheden forvalter for sikringsforhold, som er direkte
berørt af rentebenchmarkreformen.

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

ifrs-full

Oplysning om eksterne
kreditvurderinger [abstract]
text block

Oplysning om eksterne
kreditvurderinger [text block]

Oplysninger om eksterne kreditvurderinger. [Reference: eksempel: IFRS 7 IG24 —
eksterne kreditvurderinger [member]]
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

Oplysning om eksterne
kreditvurderinger [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om eksterne
kreditvurderinger [table]

Tabel med oplysninger om eksterne kreditvurderinger.

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInforma
tionForEachBusinessCombina
tionIsImpracticable

text

Oplysning om og redegørelse
for, hvorfor det er praktisk
umuligt at oplyse om
indtjening og resultat

Oplysninger om og redegørelsen for, hvorfor det er prak Oplysning: IFRS 3 B64 q
tisk umuligt at oplyse om den overtagne virksomheds og
den sammensluttede virksomheds indtjening og resultat
efter overtagelsestidspunktet, som om overtagelsestids
punktet for alle virksomhedssammenslutninger, som er
gennemført, var begyndelsen af regnskabsåret. [Reference:
virksomhedssammenslutninger [member], indtægter]

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Oplysning om
dagsværdimåling [text block]

Alle oplysninger om dagsværdimåling.

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfExplorationAndE
valuationAssetsExplanatory

DA

ifrs-full

L 429/238

Præfiks

eksempel: IFRS 7 IG24 —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

Oplysning: IFRS 13 Oplysning

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

Referencer

Oplysning om
dagsværdimåling af aktiver
[abstract]
text block

table

Oplysning om
dagsværdimåling af aktiver
[text block]

Oplysninger om dagsværdimålingen af aktiver.

Oplysning: IFRS 13 93

Oplysning om
dagsværdimåling af aktiver
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
dagsværdimåling af aktiver
[table]

Tabel med oplysninger om dagsværdimålingen af aktiver. Oplysning: IFRS 13 93

Oplysning om
dagsværdimåling af egenkapital
[abstract]
text block

Oplysning om
Oplysninger om dagsværdimålingen af egenkapital.
dagsværdimåling af egenkapital
[text block]

Oplysning: IFRS 13 93

Oplysning om
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
dagsværdimåling af egenkapital anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
[line items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
table

Oplysning om
Tabel med oplysninger om dagsværdimålingen af egen Oplysning: IFRS 13 93
dagsværdimåling af egenkapital kapital.
[table]
Oplysning om
dagsværdimåling af
forpligtelser [abstract]

text block

Oplysning om
dagsværdimåling af
forpligtelser [text block]

Oplysninger om dagsværdimålingen af forpligtelser.

Oplysning: IFRS 13 93

L 429/239

ifrs-full

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Tabel med oplysninger om dagsværdimålingen af forplig Oplysning: IFRS 13 93
telser.

DisclosureOfFairValueOfEachIn text block
vestmentInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeExplanatory

Oplysning om dagsværdi af
investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[text block]

Oplysninger om dagsværdien af investeringer i egenkapi Oplysning: IFRS 7 11A c
talinstrumenter, som virksomheden har klassificeret til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: inve
steringer i egenkapitalinstrumenter, der klassificeres til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sAndReclassificationExplanatory

Oplysning om eventuelle
forskelle på den
regnskabsmæssige værdi og
dagsværdien af de kontrakter,
der er beskrevet i IFRS 7.29 b
og IFRS 7.29 c [text block]

Oplysninger om omfanget af en eventuel forskel på den Oplysning: IFRS 7 30 —
regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af: a) investe Udløbsdato 1.1.2021
ringer i egenkapitalinstrumenter, som ikke har en officiel
markedskurs på et aktivt marked (eller dermed forbundne
afledte finansielle instrumenter), som måles til kostpris,
fordi deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt, og b)
kontrakter med skønsmæssig deltagelse, hvis dagsværdien
af dette element ikke kan måles pålideligt.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinanci text block
alInstrumentsExplanatory

Oplysning om dagsværdi af
finansielle instrumenter [text
block]

Oplysninger om dagsværdien af finansielle instrumenter. Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member], til
dagsværdi [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meAbstract

Oplysning om dagsværdi af
investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meLineItems

Oplysning om dagsværdi af
investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[line items]

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

ifrs-full

table

text block

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om
dagsværdimåling af
forpligtelser [table]

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

DA

Oplysning om
dagsværdimåling af
forpligtelser [line items]

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

DisclosureOfFairValueOfInvest table
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meTable

Oplysning om dagsværdi af
investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

Oplysning om dagsværdi af
ordningens aktiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

text block

Tabel med oplysninger om dagsværdien af investeringer i Oplysning: IFRS 7 11A c
egenkapitalinstrumenter, der klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst.

Oplysninger om dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede Oplysning: IAS 19 142
Oplysning om dagsværdi af
ordningens aktiver [text block] pensionsordninger. [Reference: ordningens aktiver [mem
ber], ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]
Oplysning om dagsværdi af
ordningens aktiver [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om dagsværdi af
ordningens aktiver [table]

Tabel med oplysninger om dagsværdimålingen af aktiver i Oplysning: IAS 19 142
ydelsesbaserede pensionsordninger.

Oplysning om dagsværdi af
poster anvendt som fastsat
kostpris [abstract]
text block

Oplysninger om de dagsværdier, der anvendes som fastsat Oplysning: IFRS 1 30
kostpris i virksomhedens IFRS-åbningsopgørelse af
finansiel stilling for materielle anlægsaktiver, investerings
ejendomme eller immaterielle aktiver. [Reference: materi
elle anlægsaktiver, investeringsejendomme, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

Oplysning om dagsværdien af
poster anvendt som fastsat
kostpris [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om dagsværdi af
poster anvendt som fastsat
kostpris [table]

Tabel med oplysninger om dagsværdien af poster anvendt Oplysning: IFRS 1 30
som fastsat kostpris i virksomhedens første IFRS-årsregn
skab.
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table

Oplysning om dagsværdien af
poster anvendt som fastsat
kostpris [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

table

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

text block

Oplysning om indtægter fra
(omkostninger ved) gebyrer og
kommissioner [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExpla
natory

text block

Oplysning om
Oplysninger om finansieringsomkostninger. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
finansieringsomkostninger [text finansieringsomkostninger]
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
penseExplanatory

text block

Oplysning om
finansieringsindtægter
(finansieringsomkostninger)
[text block]

Oplysninger om finansieringsindtægter (finansierings Almindelig praksis: IAS 1 10 e
omkostninger).
[Reference:
finansieringsindtægter
(finansieringsomkostninger)]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
planatory

text block

Oplysning om
finansieringsindtægter [text
block]

Oplysninger om finansieringsindtægter.
finansieringsindtægter]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAbs
tract

Oplysning om finansielle
aktiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationAbs
tract

Oplysning om finansielle
aktiver, som berøres af
ændringer til IFRS 9 for så vidt
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLi
neItems

text block

Oplysninger om indtægterne fra (omkostningerne ved) Almindelig praksis: IAS 1 10 e
gebyrer og kommissioner. [Reference: indtægter fra
(omkostninger ved) provisioner og gebyrer]

[Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfFeeAndCommissio
nIncomeExpenseExplanatory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning om finansielle
Oplysninger om klassifikation af finansielle aktiver som Oplysning: IFRS 9 7.2.34
aktiver, som berøres af
følge af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig
ændringer til IFRS 9 for så vidt indfrielse med negativ kompensation.
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [text
block]
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om finansielle
aktiver, som berøres af
ændringer til IFRS 9 for så vidt
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [line
items]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTa
ble

Oplysning om finansielle
Tabel med oplysninger om klassifikation af finansielle Oplysning: IFRS 9 7.2.34
aktiver, som berøres af
aktiver som følge af ændringerne til IFRS 9 for så vidt
ændringer til IFRS 9 for så vidt angår førtidig indfrielse med negativ kompensation.
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

table

Oplysning om finansielle
Tabel med oplysninger om finansielle aktiver på datoen Oplysning: IFRS 7 42I
aktiver på datoen for
for førstegangsanvendelsen af IFRS 9.
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsEx
planatory

text block

Oplysning om finansielle
aktiver [text block]

Oplysninger om finansielle aktiver. [Reference: finansielle Oplysning: IFRS 7 7
aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
HeldForTradingExplanatory

text block

Oplysning om finansielle
aktiver, som besiddes med
handelshensigt [text block]

Oplysninger om finansielle aktiver, der er klassificeret som Almindelig praksis: IAS 1 10 e
besiddelse med handelshensigt. [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsLi
neItems

Oplysning om finansielle
aktiver [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om finansielle
aktiver på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [abstract]
text block

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
Oplysning om finansielle
aktiver på datoen for
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
førstegangsanvendelsen af IFRS de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
9 [line items]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om finansielle
Oplysninger om finansielle aktiver på datoen for første Oplysning: IFRS 7 42I
gangsanvendelsen af IFRS 9.
aktiver på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [text block]

L 429/243

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Tabel med oplysninger om finansielle aktiver.

Referencer

DisclosureOfFinancialAssetsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaire
dAbstract

Oplysning om finansielle
aktiver, som er enten forfaldne
eller værdiforringede [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha text block
tAreEitherPastDueOrImpaire
dExplanatory

Oplysning om finansielle
Oplysninger om finansielle aktiver, som er enten forfaldne Oplysning: IFRS 7 37 —
Udløbsdato 1.1.2021
aktiver, som er enten forfaldne eller værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver]
eller værdiforringede [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedLi
neItems

Oplysning om finansielle
aktiver, som er enten forfaldne
eller værdiforringede [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha table
tAreEitherPastDueOrImpaired
Table

Oplysning om finansielle
Tabel med oplysninger om finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 7 37 —
Udløbsdato 1.1.2021
aktiver, som er enten forfaldne enten forfaldne eller værdiforringede.
eller værdiforringede [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedAbstract

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesAbstract

Oplysninger om finansielle aktiver, som er omfattet af Oplysning: IFRS 4 39L b —
»overlay«-tilgangen.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

18.12.2020

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for
associerede virksomheder
[abstract]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen [text block]

Oplysning: IFRS 7 7

DA

ifrs-full

text block

Oplysning om finansielle
aktiver [table]

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesLineI
tems

table

Referencer

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for
associerede virksomheder [text
block]

Oplysninger om finansielle aktiver, som er omfattet af Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
»overlay«-tilgangen for associerede virksomheder.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for
associerede virksomheder [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for
associerede virksomheder
[table]

Tabel med oplysninger om finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39M —
omfattet af »overlay«-tilgangen, for associerede virksomhe Ikrafttrædelse fra
der.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for joint
ventures [abstract]

text block

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for joint
ventures [text block]

Oplysninger om finansielle aktiver, som er omfattet af Oplysning: IFRS 4 39M —
»overlay«-tilgangen for joint ventures.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for joint
ventures [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
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ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesExplana
tory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognitio
nAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognitio
nExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
LineItems

table

Referencer

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen for joint
ventures [table]

Tabel med oplysninger om finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39M —
omfattet af »overlay«-tilgangen, for joint ventures.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen [table]

Tabel med oplysninger om finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39L b —
omfattet af »overlay«-tilgangen.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om overdragne
finansielle aktiver, hvor
indregning ikke er ophørt fuldt
ud [abstract]

text block

Oplysning om overdragne
finansielle aktiver, hvor
indregning ikke er ophørt fuldt
ud [text block]

Oplysninger om overdragne finansielle aktiver, hvor Oplysning: IFRS 7 42D
indregning ikke er ophørt fuldt ud. [Reference: overdragne
finansielle aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud
[member]]

Oplysning om overdragne
finansielle aktiver, hvor
indregning ikke er ophørt fuldt
ud [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

ifrs-full

table

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesTable

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAtFairValueThroughProfi
tOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairValueTh
roughProfitOrLossExplanatory

Referencer

Oplysning om overdragne
Tabel med oplysninger om overdragne finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 42D
finansielle aktiver, hvor
hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud.
indregning ikke er ophørt fuldt
ud [table]
Detaljerede oplysninger om
finansielle instrumenter
[abstract]

text block

Oplysning om finansielle
instrumenter til dagsværdi
gennem resultatet [text block]

Oplysninger om finansielle instrumenter målt til dags Almindelig praksis: IAS 1 10 e
værdi gennem resultatet. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], finansielle instrumenter, kategori [member]]

Oplysning om finansielle
instrumenter efter rentetype
[abstract]
text block

Oplysning om finansielle
instrumenter efter rentetype
[text block]

Oplysninger om finansielle instrumenter efter rentetype. Almindelig praksis: IFRS 7 39
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Oplysning om finansielle
instrumenter efter rentetype
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om finansielle
instrumenter efter rentetype
[table]

Tabel med oplysninger om finansielle instrumenter efter Almindelig praksis: IFRS 7 39
rentetype.

text block

Oplysning om finansielle
instrumenter klassificeret til
dagsværdi gennem resultatet
[text block]

Oplysninger om finansielle instrumenter klassificeret til Almindelig praksis: IAS 1 10 e
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: til dagsværdi
[member], finansielle instrumenter, kategori [member]]

L 429/247

ifrs-full

table

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Table

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

text block

Oplysning om finansielle
instrumenter [text block]

Alle oplysninger om finansielle instrumenter.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsHeldForTradingExplana
tory

text block

Oplysning om finansielle
instrumenter, som besiddes
med handelshensigt [text
block]

Oplysninger om finansielle aktiver, der er klassificeret som Almindelig praksis: IAS 1 10 e
besiddelse med handelshensigt. [Reference: finansielle
instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

Detaljerede oplysninger om
finansielle instrumenter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

Detaljerede oplysninger om
finansielle instrumenter [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om finansielle instru Oplysning: IFRS 7 31,
menter.
oplysning: IFRS 7 7, oplysning:
IFRS 7 35K

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAbstract

Oplysning om finansielle
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationAbs
tract

Oplysning om finansielle
forpligtelser, som berøres af
ændringer til IFRS 9 for så vidt
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLi
neItems

table

text block

Oplysning: IFRS 7
Anvendelsesområde

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfFinancialInstru
mentsExplanatory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning om finansielle
Oplysninger om klassifikation af finansielle forpligtelser Oplysning: IFRS 9 7.2.34
forpligtelser, som berøres af
som følge af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår
ændringer til IFRS 9 for så vidt førtidig indfrielse med negativ kompensation.
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [text
block]
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om finansielle
forpligtelser, som berøres af
ændringer til IFRS 9 for så vidt
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [line
items]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfFinancialLiabilities
AffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTa
ble

Oplysning om finansielle
Tabel med oplysninger om klassifikation af finansielle Oplysning: IFRS 9 7.2.34
forpligtelser, som berøres af
forpligtelser som følge af ændringerne til IFRS 9 for så
ændringer til IFRS 9 for så vidt vidt angår førtidig indfrielse med negativ kompensation.
angår førtidig indfrielse med
negativ kompensation [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

table

Oplysning om finansielle
Tabel med oplysninger om finansielle forpligtelser på Oplysning: IFRS 7 42I
datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 9.
forpligtelser på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Oplysning om finansielle
forpligtelser [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
HeldForTradingExplanatory

text block

Oplysning om finansielle
Oplysninger om finansielle forpligtelser, der er klassificeret Almindelig praksis: IAS 1 10 e
forpligtelser, som besiddes med som besiddelse med handelshensigt. [Reference: finansielle
handelshensigt [text block]
forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esTable

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om finansielle
forpligtelser på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [abstract]
text block

Oplysning om finansielle
forpligtelser på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [line items]

Oplysninger om finansielle forpligtelser. [Reference: Oplysning: IFRS 7 7
finansielle forpligtelser]

Oplysning om finansielle
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om finansielle
forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om finansielle forpligtelser.

Oplysning: IFRS 7 7
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table

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
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Oplysning om finansielle
Oplysninger om finansielle forpligtelser på datoen for Oplysning: IFRS 7 42I
førstegangsanvendelsen af IFRS 9.
forpligtelser på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
9 [text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

text block

Oplysning om finansiel
risikostyring [text block]

Oplysninger om virksomhedens praksis og politikker for Almindelig praksis: IAS 1 10 e
finansiel risikostyring.

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoptio
nExplanatory

text block

Oplysning om
førstegangsanvendelse [text
block]

Alle oplysninger om virksomhedens førstegangsanven Oplysning: IFRS 1
Præsentation og oplysning
delse af internationale regnskabsstandarder (IFRS).

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplanatory

text block

Oplysning om former for
finansiering af strukturerede
virksomheder og deres vægtede
gennemsnitsløbetid [text block]

Oplysninger om former for finansiering (f.eks. kortfristede eksempel: IFRS 12 B26 g
omsætningspapirer eller mellemfristede gældsbeviser) af
strukturerede virksomheder og deres vægtede gennem
snitsløbetid.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmi
nistrativeExpenseExplanatory

text block

Oplysning om
administrationsomkostninger
og andre generalomkostninger
[text block]

Oplysninger om administrationsomkostninger og andre Almindelig praksis: IAS 1 10 e
generalomkostninger. [Reference: administrationsomkost
ninger]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

text block

Oplysning om generel
regnskabsmæssig sikring [text
block]

Alle oplysninger om generel regnskabsmæssig sikring.

Oplysning: IFRS 7
Regnskabsmæssig sikring

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformatio
nAboutFinancialStatementsEx
planatory

text block

Generelle oplysninger om
årsregnskaber [text block]

Alle generelle oplysninger om årsregnskaber.

Oplysning: IAS 1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalArea
sExplanatory

Oplysning om geografiske
områder [text block]

Geografiske oplysninger.

Oplysning: IFRS 8 33

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
LineItems

Oplysning om geografiske
områder [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre
asTable

table

Oplysning om geografiske
områder [table]

Tabel med oplysninger om geografiske områder.

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

text block

Oplysning om en going
concern [text block]

Oplysninger om virksomhedens evne til at fortsætte som Almindelig praksis: IAS 1 10 e
en going concern.
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DisclosureOfFinancialRiskMana
gementExplanatory

DA

ifrs-full
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Oplysning om geografiske
områder [abstract]
text block

Oplysning: IFRS 8 33
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om goodwill [text
block]

Oplysninger om goodwill. [Reference: goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAllo
catedToCashgeneratingUnitEx
planatory

text

Oplysning om goodwill, som
ikke er blevet allokeret til
pengestrømsfrembringende
enhed

Redegørelsen for årsagerne til, at en del af den goodwill, Oplysning: IAS 36 133
der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, ikke
er blevet allokeret til en pengestrømsfrembringende enhed
(gruppe af enheder). [Reference: goodwill; pengestrøms
frembringende enheder [member], virksomhedssammen
slutninger [member]]

ifrs-full

DisclosureOfGovernmentGrant
sExplanatory

text block

Oplysning om offentlige
tilskud [text block]

Alle oplysninger om offentlige tilskud.

Oplysning: IAS 20 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gExplanatory

Oplysning om
regnskabsmæssig sikring [text
block]

Oplysninger om regnskabsmæssig sikring.

Oplysning: IFRS 7 22 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
LineItems

Detaljerede oplysninger om
sikringer [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Table

Detaljerede oplysninger om
sikringer [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om sikringer.

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggrega text block
tedInterestsInSimilarEntitiesEx
planatory

Oplysning om, hvordan
virksomheden har
sammenfattet sine
kapitalandele i tilsvarende
virksomheder [text block]

Oplysninger om, hvordan virksomheden har sammen Oplysning: IFRS 12 B3
fattet sine kapitalandele i tilsvarende virksomheder.

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationary
ReportingExplanatory

Oplysning om
regnskabsaflæggelse i
hyperinflationsøkonomier [text
block]

Alle oplysninger om regnskabsaflæggelse i hyperinfla Oplysning: IAS 29 Oplysning
tionsøkonomier.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossAbs
tract

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Detaljerede oplysninger om
sikringer [abstract]
text block

table

text block

Oplysning om tab ved
værdiforringelse og
tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse [abstract]

Oplysning: IFRS 7 22 —
Udløbsdato 1.1.2021
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text block
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DisclosureOfGoodwillExplana
tory

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfImpairmentLossAn text block
dReversalOfImpairmentLossEx
planatory

Oplysning om tab ved
værdiforringelse og
tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse [text block]

Oplysninger om tab ved værdiforringelse og tilbageførslen Oplysning: IAS 36 126
af tab ved værdiforringelse. [Reference: tab ved værdifor
ringelse; tilbageførsel af tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossLi
neItems

Oplysning om tab ved
værdiforringelse og
tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn table
dReversalOfImpairmentLossTa
ble

Oplysning om tab ved
værdiforringelse og
tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse [table]

Tabel med oplysninger om tab ved værdiforringelse og Oplysning: IAS 36 126
tilbageførslen af tab ved værdiforringelse.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedAbstract

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
en pengestrømsfrembringende
enhed [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedLineItems

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
en pengestrømsfrembringende
enhed [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossRe
cognisedOrReversedTable

table

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
en pengestrømsfrembringende
enhed [table]

Tabel med oplysninger om tab ved værdiforringelse, som Oplysning: IAS 36 130 d ii
er indregnet eller tilbageført for en pengestrømsfrembrin
gende enhed.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAs
setsExplanatory

text block

Oplysning om værdiforringelse Alle oplysninger om værdiforringelse af aktiver.
af aktiver [text block]

Oplysning: IAS 36 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana text block
tory

Oplysning om indkomstskatter Alle oplysninger om indkomstskatter.
[text block]

Oplysning: IAS 12 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
text block
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedOtherEquityInstru
mentsGrantedDuringPeriodEx
planatory

Oplysning om indirekte måling
af dagsværdien af modtagne
varer eller tjenesteydelser,
andre egenkapitalinstrumenter,
som tildeles i løbet af
regnskabsåret [text block]

DA

ifrs-full
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Oplysninger om indirekte måling af dagsværdien af varer Oplysning: IFRS 2 47 b
eller tjenesteydelser, som er modtaget som betaling for
virksomhedens andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud
over aktieoptioner), under henvisning til dagsværdien af
de tildelte egenkapitalinstrumenter.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysninger om indirekte måling af dagsværdien af varer Oplysning: IFRS 2 47 c
eller tjenesteydelser, som er modtaget som betaling for
virksomhedens egenkapitalinstrumenter i aktiebaserede
vederlæggelsesordninger, som er ændret, under henvisning
til dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter.

ifrs-full

text block
DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedShareOptionsGran
tedDuringPeriodExplanatory

Oplysning om indirekte måling
af dagsværdien af modtagne
varer eller tjenesteydelser,
andre aktieoptioner, som
tildeles i løbet af regnskabsåret
[text block]

Oplysninger om indirekte måling af dagsværdien af varer Oplysning: IFRS 2 47 a
eller tjenesteydelser, som er modtaget som betaling for
virksomhedens aktieoptioner, under henvisning til dags
værdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionAbstract

Oplysning om aktiviteter, der
er underlagt takstregulering
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegula
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceAbstract

Oplysning om
landbrugsprodukter [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tAgriculturalProduceExplanatory

Oplysning om
landbrugsprodukter [text
block]

text block

table

Oplysning om aktiviteter, der
er underlagt takstregulering
[text block]

Oplysninger om aktiviteter, der er underlagt takstregule Oplysning: IFRS 14
ring. Takstregulering er en ramme for fastsættelse af de Redegørelse for aktiviteter, der
priser, som kunder kan afkræves for varer eller tjenestey er underlagt takstregulering
delser, og denne ramme er underlagt en takstmyndigheds
overvågning og/eller godkendelse.

Oplysning om aktiviteter, der
er underlagt takstregulering
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om aktiviteter, der
er underlagt takstregulering
[table]

Tabel med oplysninger om aktiviteter, der er underlagt Oplysning: IFRS 14
takstregulering.
Redegørelse for aktiviteter, der
er underlagt takstregulering

Oplysninger om landbrugsprodukter. Landbrugsprodukter Oplysning: IAS 41 46 b ii
er det høstede udbytte af virksomhedens biologiske akti
ver. [Reference: biologiske aktiver]
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Oplysning om indirekte måling
af dagsværdien af modtagne
varer eller tjenesteydelser,
aktiebaserede
vederlæggelsesordninger, som
ændres i løbet af regnskabsåret
[text block]
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DisclosureOfIndirectMeasure
text block
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedSharebasedPay
mentArrangementsModifiedDu
ringPeriodExplanatory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccount
BalancesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccount
BalancesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccount
BalancesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccount
BalancesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveIncome
AsResultOfHedgeAccountin
gAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveIncome
AsResultOfHedgeAccountingEx
planatory

Referencer

Detaljerede oplysninger om
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
landbrugsprodukter [line items] anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
table

Detaljerede oplysninger om
landbrugsprodukter [table]

Tabel med oplysninger om landbrugsprodukter.

Oplysning: IAS 41 46 b ii

Oplysning om indregnede
beløb vedrørende saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]
text block

table

Oplysning om indregnede
beløb vedrørende saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [text block]

Oplysninger om indregnede beløb vedrørende saldi for Oplysning: IFRS 14
regulatoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for Redegørelse for indregnede
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member]]
beløb

Oplysning om indregnede
beløb vedrørende saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om indregnede
beløb vedrørende saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om indregnede beløb vedrørende Oplysning: IFRS 14
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser.
Redegørelse for indregnede
beløb

Oplysning om beløb, der har
påvirket
totalindkomstopgørelsen som
følge af regnskabsmæssig
sikring [abstract]
text block

Oplysning om beløb, der har
påvirket
totalindkomstopgørelsen som
følge af regnskabsmæssig
sikring [text block]

Oplysninger om beløb, der har påvirket totalindkomstop Oplysning: IFRS 7 24C
gørelsen som følge af regnskabsmæssig sikring.

18.12.2020

ifrs-full
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DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceLineItems

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter
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Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveIncome
AsResultOfHedgeAccountingTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntitie
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntiti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

table

Referencer

Oplysning om beløb, der har
påvirket
totalindkomstopgørelsen som
følge af regnskabsmæssig
sikring [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om beløb, der har
påvirket
totalindkomstopgørelsen som
følge af regnskabsmæssig
sikring [table]

Tabel med oplysninger om beløb, der har påvirket tota Oplysning: IFRS 7 24C
lindkomstopgørelsen som følge af regnskabsmæssig
sikring.

Oplysning om konsoliderede,
strukturerede virksomheder
[abstract]
text block

table

Oplysning om konsoliderede,
strukturerede virksomheder
[text block]

Oplysninger om konsoliderede, strukturerede virksomhe Oplysning: IFRS 12 Karakteren
der. [Reference: konsoliderede, strukturerede virksomheder af de risici, der er forbundet
[member]]
med en virksomheds
kapitalandele i konsoliderede,
strukturerede virksomheder

Oplysning om konsoliderede,
strukturerede virksomheder
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om konsoliderede,
strukturerede virksomheder
[table]

Tabel med oplysninger om konsoliderede, strukturerede Oplysning: IFRS 12 Karakteren
virksomheder.
af de risici, der er forbundet
med en virksomheds
kapitalandele i konsoliderede,
strukturerede virksomheder

Oplysning om
krediteksponeringer, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
[abstract]
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DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveIncome
AsResultOfHedgeAccountingLi
neItems

Etiket

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Abs
tract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Li
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ta
ble

table

Referencer

Oplysning om
krediteksponeringer, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
[text block]

Oplysninger om krediteksponeringer, der er klassificeret Oplysning: IFRS 7 24G
som målt til dagsværdi gennem resultatet.

Oplysning om
krediteksponeringer, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
krediteksponeringer, der er
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
[table]

Tabel med oplysninger om krediteksponeringer, der er Oplysning: IFRS 7 24G
klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet.

Oplysning om kreditrisikoen
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17 [abstract]
text block

table

Oplysning om kreditrisikoen
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17 [text block]

Oplysninger om kreditrisikoen hidrørende fra kontrakter Oplysning: IFRS 17 131 —
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Oplysning om kreditrisikoen
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om kreditrisikoen
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17 [table]

Tabel med oplysninger om kreditrisikoen hidrørende fra Oplysning: IFRS 17 131 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
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ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/256

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om ydelsesbaserede
pensionsordninger [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tEmployeesExplanatory

text block

Oplysning om ansatte [text
block]

Oplysninger om ansatte.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tEntitysHedgingRelationshipsDi
rectlyAffectedByUncertaintyAri
singFromInterestRateBench
markReformExplanatory

text block

Oplysninger om
virksomhedens sikringsforhold,
som er direkte berørt af
usikkerhed som følge af
rentebenchmarkreformen [text
block]

Oplysninger om virksomhedens sikringsforhold, som er Oplysning: IFRS 7.24H
direkte berørt af usikkerhed som følge af rentebenchmark
reformen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfitOr
LossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfitOr
LossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfitOr
LossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
InterestsInStructuredEntityExpla
natory

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Oplysning om forventet
indregning af den
kontraktmæssige servicemargen
i resultatet [abstract]
text block

Oplysning om forventet
Oplysninger om forventet indregning af den kontrakt Oplysning: IFRS 17 109 —
indregning af den
mæssige servicemargen i resultatet. [Reference: kontrakt Ikrafttrædelse 1.1.2021
kontraktmæssige servicemargen mæssig servicemargin [member]]
i resultatet [text block]
Oplysning om forventet
indregning af den
kontraktmæssige servicemargen
i resultatet [line items]

table

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInformationAbout
DefinedBenefitPlansAbstract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Tabel med oplysninger om forventet indregning af den Oplysning: IFRS 17 109 —
Oplysning om forventet
kontraktmæssige servicemargen i resultatet.
Ikrafttrædelse 1.1.2021
indregning af den
kontraktmæssige servicemargen
i resultatet [table]
Kvalitative og kvantitative oplysninger om virksomhedens Oplysning: IFRS 12 26
kapitalandele i strukturerede virksomheder, herunder, men
ikke begrænset til, karakteren af, formålet med, størrelsen
af og aktiviteterne i den strukturerede virksomhed, og
hvordan den strukturerede virksomhed bliver finansieret.

L 429/257

Oplysning om kapitalandele i
strukturerede virksomheder
[text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om nøglepersoner i
virksomhedens ledelse [text
block]

Oplysninger om nøglepersoner i virksomhedens ledelse. Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[Reference: Nøglepersoner i virksomhedens eller moder
virksomhedens ledelse [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
LiquidityArrangementsGuaran
teesOrOtherCommitments
WithThirdPartiesThatMayAf
fectFairValueOrRiskOfInterest
sInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Oplysning om
likviditetsordninger, garantier
eller andre forpligtelser over
for tredjemand, der kan påvirke
dagsværdien eller risikoen med
hensyn til kapitalandele i
strukturerede
virksomheder[text block]

Oplysninger om likviditetsordninger, garantier eller andre eksempel: IFRS 12 B26 e
forpligtelser over for tredjemand, der kan påvirke dags
værdien eller risikoen med hensyn til virksomhedens kapi
talandel i strukturerede virksomheder. [Reference: garan
tier [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MaturityProfileOfDefinedBenefi
tObligationExplanatory

text block

Oplysning om forfaldsprofil for
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse [text
block]

Oplysninger om forfaldsprofil for en ydelsesbaseret Oplysning: IAS 19 147 c
pensionsforpligtelse. Dette vil omfatte den vægtede
gennemsnitlige varighed af den ydelsesbaserede pensions
forpligtelse og kan omfatte andre oplysninger om
fordelingen af timingen af ydelser, f.eks. en løbetidsana
lyse af ydelserne. [Reference: ydelsesbaseret pensionsfor
pligtelse i nutidsværdi]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssump
tionsUsedForAllocatingTransac
tionPriceExplanatory

text block

Oplysning om metoder, input Oplysninger om de metoder, input og forudsætninger, der Oplysning: IFRS 15 126 c
og forudsætninger, der er
er anvendt i forbindelse med allokeringen af transaktions
anvendt i forbindelse med
prisen i kontrakter med kunder.
allokering af transaktionsprisen
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssump
tionsUsedForAssessingWhethe
rEstimateOfVariableConsidera
tionIsConstrainedExplanatory

text block

Oplysning om metoder, input
og forudsætninger, der er
anvendt i forbindelse med
vurdering af, hvorvidt der for
et skøn over variable vederlag
gør sig en begrænsning
gældende [text block]

Oplysninger om de metoder, input og forudsætninger, der Oplysning: IFRS 15 126 b
er anvendt i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der
for et skøn over variable vederlag gør sig en begrænsning
gældende.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssump
tionsUsedForDeterminingTrans
actionPriceExplanatory

text block

Oplysning om metoder, input
og forudsætninger, der er
anvendt i forbindelse med
fastsættelse af
transaktionsprisen [text block]

Oplysninger om de metoder, input og forudsætninger, der Oplysning: IFRS 15 126 a
er anvendt i forbindelse med fastsættelsen af transaktions
prisen i kontrakter med kunder.

18.12.2020

text block

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInformationAbout
KeyManagementPersonnelExpla
natory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForAssociate
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForAssociate
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForAssociates
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForAssociate
sTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForJointVentu
resAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForJointVentu
resExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForJointVentu
resLineItems

Oplysning om metoder, input
og forudsætninger, der er
anvendt i forbindelse med
måling af forpligtelser
vedrørende returnering og
tilbagebetaling samt andre
tilsvarende forpligtelser [text
block]

Referencer

Oplysninger om de metoder, input og forudsætninger, der Oplysning: IFRS 15 126 d
er anvendt i forbindelse med måling af forpligtelser
vedrørende returnering og tilbagebetaling samt andre
tilsvarende forpligtelser i kontrakter med kunder.

Oplysning om »overlay«tilgangen for associerede
virksomheder [abstract]
text block

table

Oplysning om »overlay«tilgangen for associerede
virksomheder [text block]

Oplysninger om »overlay«-tilgangen for associerede virk Oplysning: IFRS 4 39M —
somheder.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om »overlay«tilgangen for associerede
virksomheder [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om »overlay«tilgangen for associerede
virksomheder [table]

Tabel med oplysninger om »overlay«-tilgangen for associe Oplysning: IFRS 4 39M —
rede virksomheder.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om »overlay«tilgangen for joint ventures
[abstract]
text block

Oplysning om »overlay«tilgangen for joint ventures
[text block]

Oplysninger om »overlay«-tilgangen for joint ventures.

Oplysning om »overlay«tilgangen for joint ventures
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9
L 429/259

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssump
tionsUsedForMeasuringObliga
tionsForReturnsRefundsAndOt
herSimilarObligationsExplana
tory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

Oplysning om »overlay«tilgangen for joint ventures
[table]

Referencer

Tabel med oplysninger om »overlay«-tilgangen for joint Oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
ventures.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for
associerede virksomheder
[abstract]
text block

table

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for
associerede virksomheder [text
block]

Oplysninger om den midlertidige undtagelse fra IFRS 9 Oplysning: IFRS 4 39J —
for associerede virksomheder.
Udløbsdato 1.1.2021

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for
associerede virksomheder [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for
associerede virksomheder
[table]

Tabel med oplysninger om midlertidig undtagelse fra IFRS Oplysning: IFRS 4 39J —
9 for associerede virksomheder.
Udløbsdato 1.1.2021

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for joint
ventures [abstract]
text block

table

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for joint
ventures [text block]

Oplysninger om den midlertidige undtagelse fra IFRS 9 Oplysning: IFRS 4 39J —
Udløbsdato 1.1.2021
for joint ventures.

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for joint
ventures [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 for joint
ventures [table]

Tabel med oplysninger om midlertidig undtagelse fra IFRS Oplysning: IFRS 4 39J —
Udløbsdato 1.1.2021
9 for joint ventures.

18.12.2020

ifrs-full

table

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfInformationAbout
OverlayApproachForJointVentu
resTable

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHed
gingInstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHed
gingInstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHed
gingInstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEnti
tyAbstract

Oplysning om ukonsolideret,
struktureret virksomhed, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tUnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEntity
Explanatory

Oplysning om ukonsolideret,
struktureret virksomhed, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[text block]

text block

table

Oplysning om vilkår og
betingelser for
sikringsinstrumenter, og
hvordan de berører fremtidige
pengestrømme [text block]

Oplysninger om vilkårene og betingelserne for sikrings Oplysning: IFRS 7 23A
instrumenter, og hvordan de berører fremtidige penge
strømme. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

Oplysning om vilkår og
betingelser for
sikringsinstrumenter, og
hvordan de berører fremtidige
pengestrømme [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om vilkår og
betingelser for
sikringsinstrumenter, og
hvordan de berører fremtidige
pengestrømme [table]

Tabel med oplysninger om vilkårene og betingelserne for Oplysning: IFRS 7 23A
sikringsinstrumenter, og hvordan de berører fremtidige
pengestrømme.

Oplysninger om ukonsoliderede, strukturerede virksomhe Oplysning: IFRS 12 19F
der, som investeringsvirksomheden har bestemmende
indflydelse på. [Reference: oplysning om investeringsvirk
somheder [text block], ukonsoliderede, strukturerede virk
somheder [member]].

L 429/261

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHed
gingInstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsAbstract

DA

Oplysning om vilkår og
betingelser for
sikringsinstrumenter, og
hvordan de berører fremtidige
pengestrømme [abstract]

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEntity
LineItems

Oplysning om ukonsolideret,
struktureret virksomhed, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tUnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEntity
Table

Oplysning om ukonsolideret,
struktureret virksomhed, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[table]

Tabel med oplysninger om ukonsoliderede, strukturerede Oplysning: IFRS 12 19F
virksomheder, som investeringsvirksomheden har bestem
mende indflydelse på.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesAbs
tract

Oplysning om ukonsoliderede
dattervirksomheder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversedFor
IndividualAssetOrCashgeneratin
gUnitAbstract

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
et enkelt aktiv eller en
pengestrømsfrembringende
enhed [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
text block
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversedFor
IndividualAssetOrCashgeneratin
gUnitExplanatory

Oplysninger om et enkelt aktiv, herunder goodwill, eller Oplysning: IAS 36 130
Oplysning om tab ved
en pengestrømsfrembringende enhed, hvis et tab ved
værdiforringelse, som er
indregnet eller tilbageført for et værdiforringelse er indregnet eller tilbageført. [Reference:
goodwill, tab ved værdiforringelse, tilbageførsel af tab ved
enkelt aktiv eller en
værdiforringelse, pengestrømsfrembringende enheder
pengestrømsfrembringende
[member]]
enhed [text block]

Oplysning om ukonsoliderede Oplysninger om ukonsoliderede dattervirksomheder. Oplysning: IFRS 12 19B
dattervirksomheder [text block] [Reference: dattervirksomheder [member]]
Oplysning om ukonsoliderede Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
dattervirksomheder [line items] anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om ukonsoliderede
dattervirksomheder [table]

Den Europæiske Unions Tidende

text block

DA

ifrs-full
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Præfiks

Tabel med oplysninger om ukonsoliderede dattervirksom Oplysning: IFRS 12 19B
heder.

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversedFor
IndividualAssetOrCashgeneratin
gUnitLineItems

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som er
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
indregnet eller tilbageført for et de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
enkelt aktiv eller en
pengestrømsfrembringende
enhed [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
table
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversedFor
IndividualAssetOrCashgeneratin
gUnitTable

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
et enkelt aktiv eller en
pengestrømsfrembringende
enhed [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesAbs
tract

Oplysning om
pengestrømsfrembringende
enheder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesTable

table

Tabel med oplysninger om et enkelt aktiv eller en penge Oplysning: IAS 36 130
strømsfrembringende enhed, hvis et tab ved værdiforrin
gelse er indregnet eller tilbageført.

Oplysninger om pengestrømsfrembringende enheder. Oplysning: IAS 36 134
[Reference: pengestrømsfrembringende enheder [membe
r]]

Oplysning om
pengestrømsfrembringende
enheder [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
pengestrømsfrembringende
enheder [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om pengestrømsfrem Oplysning: IAS 36 134
bringende enheder.
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Oplysning om
pengestrømsfrembringende
enheder [text block]
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text block
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfInformationSuffici
entToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPositio
nAssetsExplanatory

text block

Tilstrækkelige oplysninger til at Tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning af Oplysning: IFRS 13 94
kategorier af aktiver, som er fastsat med henblik på dags
muliggøre afstemning af
kategorier fastsat med henblik værdimåling, med balanceposterne.
på dagsværdimåling med
balanceposter, aktiver [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffici
entToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPositio
nEntitysOwnEquityInstruments
Explanatory

text block

Tilstrækkelige oplysninger til at
muliggøre afstemning af
kategorier fastsat med henblik
på dagsværdimåling med
balanceposter, virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffici
entToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPosi
tionLiabilitiesExplanatory

text block

Tilstrækkelige oplysninger til at Tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning af Oplysning: IFRS 13 94
kategorier af forpligtelser, som er fastsat med henblik på
muliggøre afstemning af
kategorier fastsat med henblik dagsværdimåling, med balanceposterne.
på dagsværdimåling med
balanceposter, forpligtelser
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationThatE
nablesUsersOfFinancialState
mentsToEvaluateChangesInLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesExplanatory

text block

Forelæggelse af oplysninger,
der gør det muligt for
regnskabsbrugerne at vurdere
ændringer i passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations
Abstract

Oplysning om
førstegangsanvendelse af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations
LineItems

Oplysning om
førstegangsanvendelse af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [line items]

DA

ifrs-full

L 429/264

Præfiks

Tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning af Oplysning: IFRS 13 94
kategorier af virksomhedens egne egenkapitalinstrumen
ter, som er fastsat med henblik på dagsværdimåling,
med balanceposterne.

18.12.2020

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugerne at Oplysning: IAS 7 44A
vurdere ændringer i passiver hidrørende fra finansierings
aktiviteter, herunder både ændringer som følge af penge
strømme og andre ændringer. [Reference: passiver
hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

ifrs-full

Oplysning om
førstegangsanvendelse af nye
standarder eller
fortolkningsbidrag [table]

Referencer

Tabel med oplysninger om førstegangsanvendelsen af Oplysning: IAS 8 28
standarder eller fortolkningsbidrag.

Oplysning om input til
metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [abstract]
Oplysning om input til
metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [text block]

Oplysninger om input til metoder, der anvendes til måling Oplysning: IFRS 17 117 a —
af kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17. Ikrafttrædelse 1.1.2021

Oplysning om input til
metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om input til
metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [table]

Tabel med oplysninger om input til metoder, der Oplysning: IFRS 17 117 a —
anvendes til måling af kontrakter inden for anvendel Ikrafttrædelse 1.1.2021
sesområdet for IFRS 17.

DisclosureOfInstrumentsWith
PotentialFutureDilutiveEffectNo
tIncludedInCalculationOfDilute
dEarningsPerShareExplanatory

text

Beskrivelse af instrumenter
med potentiel fremtidig
udvandende virkning, som ikke
er medtaget ved beregningen af
udvandet indtjening pr. aktie

Beskrivelsen af instrumenter (herunder aktier med betinget Oplysning: IAS 33 70 c
udstedelse) som potentielt kunne udvande den fremtidige
indtjening pr. aktie, men som ikke blev medtaget ved
beregningen af udvandet indtjening pr. aktie, idet de var
anti-udvandende i det eller de præsenterede regnskabsår.

DisclosureOfInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Oplysning om
forsikringskontrakter [text
block]

Alle oplysninger om forsikringskontrakter.

text block

Oplysning: IFRS 17 Oplysning
— Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 Oplysning
— Udløbsdato 1.1.2021:
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ifrs-full

table

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations
Table

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

text block

Oplysning om omsætning fra
forsikringspræmier [text block]

Oplysninger om omsætning fra forsikringspræmier. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: indtægter]

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Oplysning om forsikringsrisici
[text block]

Oplysninger om risici bortset fra finansielle risici, der er Oplysning: IFRS 4 39 c —
overført fra ejeren af en kontrakt til udsteder.
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Oplysninger om immaterielle aktiver og goodwill. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
Oplysning om immaterielle
aktiver og goodwill [text block] rence: immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Oplysning om immaterielle
aktiver [text block]

Alle oplysninger om immaterielle aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsLi
neItems

Detaljerede oplysninger om
immaterielle aktiver [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityAbstract

Oplysning om immaterielle
aktiver, som er af væsentlighed
for virksomheden [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityTable

table

Oplysning om immaterielle
Tabel med oplysninger om immaterielle aktiver, som er af Oplysning: IAS 38 122 b
aktiver, som er af væsentlighed væsentlighed for virksomheden.
for virksomheden [table]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsTa
ble

table

Detaljerede oplysninger om
immaterielle aktiver [table]

DA

ifrs-full
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Præfiks

Detaljerede oplysninger om
immaterielle aktiver [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

text block

Oplysning: IAS 38 Oplysning

Oplysning om immaterielle
Oplysninger om immaterielle aktiver, som er af væsent Oplysning: IAS 38 122 b
aktiver, som er af væsentlighed lighed for virksomheden. [Reference: immaterielle aktiver,
for virksomheden [text block] som er af væsentlighed for virksomheden]
Oplysning om immaterielle
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
aktiver, som er af væsentlighed anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
for virksomheden [line items] de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Tabel med detaljerede oplysninger om immaterielle akti Oplysning: IAS 38 118
ver.

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeTable

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
[abstract]
text block

Oplysninger om immaterielle aktiver med uendelig brugs Oplysning: IAS 38 122 a
tid. [Reference: immaterielle aktiver med uendelig brugs
tid]

Oplysning om immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
[table]

Tabel med oplysninger om immaterielle aktiver med Oplysning: IAS 38 122 a
uendelig brugstid.

DisclosureOfInterestExpenseEx
planatory

text block

Oplysning om renteudgifter
[text block]

Oplysninger om renteudgifter. [Reference: renteudgifter]

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

text block

Oplysning om renteindtægter
(renteudgifter) [text block]

Oplysninger om renteindtægter og renteudgifter. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: renteindtægter (renteudgifter)]

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

text block

Oplysning om renteindtægter
[text block]

Oplysninger om renteindtægter. [Reference: renteindtæg Almindelig praksis: IAS 1 10 e
ter]

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx
planatory

text block

Oplysning om kapitalandele i
fonde [text block]

Alle oplysninger om virksomhedens kapitalandele Oplysning: IFRIC 5 Konsensus
hidrørende fra fonde til dækning af omkostninger
forbundet med afvikling, retablering og miljøgenopret
ning.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAssocia
tesExplanatory

text block

Oplysning om kapitalandele i
associerede virksomheder [text
block]

Oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder. Oplysning: IFRS 12 2 b ii
[Reference: associerede virksomheder [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr
rangementsExplanatory

text block

Oplysning om kapitalandele i
fælles ordninger [text block]

Oplysninger om kapitalandele i fælles ordninger. En fælles Oplysning: IFRS 12 2 b ii
ordning er en ordning, hvori to eller flere parter har fælles
bestemmende indflydelse.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherEn
titiesExplanatory

text block

Oplysning om kapitalandele i
andre virksomheder [text
block]

Alle oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder. Oplysning: IFRS 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsidia
riesExplanatory

text block

Oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder. [Refe Oplysning: IFRS 12 2 b i
Oplysning om kapitalandele i
dattervirksomheder [text block] rence: dattervirksomheder [member]]

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

L 429/267

Oplysning om immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
[text block]

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeAbstract

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfInterestsInUncon
text block
solidatedStructuredEntitiesExpla
natory

Oplysning om kapitalandele i
ukonsoliderede strukturerede
virksomheder [text block]

Oplysninger om kapitalandelene i strukturerede virksom Oplysning: IFRS 12 2 b iii
heder, som virksomheden ikke har bestemmende indfly
delse på (ukonsoliderede, strukturerede virksomheder).
[Reference: ukonsoliderede, strukturerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

Oplysning om præsentation af
delårsregnskaber [text block]

Alle oplysninger om præsentation af delårsregnskaber.

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana text block
tory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentCon
tractsLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

text block

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning: IAS 34
Delårsregnskabers indhold

Oplysning om interne
kreditvurderinger [abstract]
text block

Oplysning om interne
kreditvurderinger [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om interne
kreditvurderinger [table]

Tabel med oplysninger om interne kreditvurderinger.

eksempel: IFRS 7 IG25 —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

Oplysning om
varebeholdninger [text block]

Alle oplysninger om varebeholdninger.

Oplysning: IAS 2 Oplysning

text block

Oplysning om forpligtelser i
henhold til
investeringskontrakter [text
block]

Oplysninger om forpligtelser i henhold til investerings Almindelig praksis: IAS 1 10 e
kontrakter. [Reference: forpligtelser i henhold til investe
ringskontrakter]

text block

Oplysning om
investeringsvirksomheder [text
block]

Oplysninger om investeringsvirksomheder. En investe Oplysning: IFRS 12
ringsvirksomhed er en virksomhed, som: a) modtager Investeringsvirksomhedsstatus
midler fra en eller flere investorer for at udføre investe
ringsforvaltningstjenester for denne eller disse investorer,
b) over for sin eller sine investorer forpligter sig til kun at
investere med henblik på at opnå kapitalgevinst, investe
ringsafkast eller begge, og c) måler og evaluerer resultatet
af alle væsentlige investeringer til dagsværdi.

table

18.12.2020

Oplysninger om interne kreditvurderinger. [Reference: eksempel: IFRS 7 IG25 —
interne kreditniveauer [member]]
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om eksterne
kreditvurderinger [text block]

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyTable

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

Detaljerede oplysninger om
investeringsejendomme
[abstract]
text block

Oplysning om
investeringsejendomme [text
block]

Alle oplysninger om investeringsejendomme.

Oplysning: IAS 40 Oplysning

Detaljerede oplysninger om
investeringsejendomme [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Detaljerede oplysninger om
investeringsejendomme [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om investeringsejen Oplysning: IAS 40 32A
domme.

DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMetho
dExplanatory

text block

Oplysning om investeringer,
der behandles
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode [text
block]

Oplysninger om investeringer, der behandles regnskabs Almindelig praksis: IAS 1 10 e
mæssigt efter den indre værdis metode. [Reference: inve
steringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOt
herThanInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethodExplana
tory

text block

Oplysning om investeringer,
der ikke behandles
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode [text
block]

Oplysninger om investeringer, der ikke behandles regn Almindelig praksis: IAS 1 10 e
skabsmæssigt efter den indre værdis metode. [Reference:
investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter
den indre værdis metode]

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalExpla
natory

text block

Oplysning om udstedt
selskabskapital [text block]

Oplysninger om udstedt selskabskapital. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
udstedt selskabskapital]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAbs
tract

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfInvestmentProper
tyAbstract

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om
driftsfællesskaber [abstract]
text block

table

Oplysning om
driftsfællesskaber [text block]

Oplysninger om driftsfællesskaber. [Reference: driftsfælles Oplysning: IFRS 12 B4 c
skaber [member]]

Oplysning om
driftsfællesskaber [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
driftsfællesskaber [table]

Tabel med oplysninger om driftsfællesskaber.

L 429/269

Oplysning om joint ventures
[abstract]

Oplysning: IFRS 12 B4 c

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfJointVenturesExpla text block
natory

Oplysning om joint ventures
[text block]

Oplysninger om joint ventures. [Reference: joint ventures Oplysning: IAS 27 17 b,
[member]]
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 b

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineI
tems

Oplysning om joint ventures
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

table

Oplysning om joint ventures
[table]

Tabel med oplysninger om joint ventures.

ifrs-full

DisclosureOfLeasePrepayments
Explanatory

text block

Oplysning om forudbetalte
leasingydelser [text block]

Oplysninger om forudbetalte leasingydelser. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
forudbetalinger]

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Oplysning om
leasingkontrakter [text block]

Alle oplysninger om leasingkontrakter.

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementLineItems

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning: IAS 27 17 b,
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 b

Oplysning om forpligtelser
målt til dagsværdi og udstedt
med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[abstract]
text block

Oplysninger om forpligtelser målt til dagsværdi og udstedt Oplysning: IFRS 13 98
med en uadskillelig tredjemands kreditværdighed. [Refe
rence: forpligtelser målt til dagsværdi og udstedt med en
uadskillelig tredjemands kreditværdighed [member]]

Oplysning om forpligtelser
målt til dagsværdi og udstedt
med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om forpligtelser
målt til dagsværdi og udstedt
med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[text block]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning:
IFRS 16 Præsentation,
oplysning: IFRS 16 Oplysning

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementTable

table

Oplysning om forpligtelser
målt til dagsværdi og udstedt
med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[table]

Tabel med oplysninger om forpligtelser målt til dagsværdi Oplysning: IFRS 13 98
og udstedt med en uadskillelig tredjemands kreditværdig
hed.

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskExpla
natory

text block

Oplysning om likviditetsrisiko
[text block]

Oplysninger om likviditetsrisiko. [Reference: likviditets Almindelig praksis: IAS 1 10 e
risiko [member]]

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

text block

Oplysning om likviditetsrisiko
hidrørende fra
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger om likviditetsrisikoen hidrørende fra forsik Oplysning: IFRS 4 39 d —
ringskontrakter. [Reference: likviditetsrisiko [member], Udløbsdato 1.1.2021
typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvance
sToBanksExplanatory

text block

Oplysning om udlån til banker Oplysninger om udlån til banker. [Reference: udlån til Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[text block]
banker]

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvance
sToCustomersExplanatory

text block

Oplysning om udlån til kunder Oplysninger om udlån til kunder. [Reference: udlån til Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[text block]
kunder]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sAbstract

Oplysning om større kunder
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersLi
neItems

Oplysning om større kunder
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersTa table
ble

Oplysning om større kunder
[table]

Tabel med oplysninger om virksomhedens større kunder. Oplysning: IFRS 8 34

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExplana text block
tory

Oplysning om markedsrisiko
[text block]

Oplysninger om markedsrisiko. [Reference: markedsrisiko Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory
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Oplysning om markedsrisikoen Oplysninger om markedsrisikoen hidrørende fra forsik Oplysning: IFRS 4 39 d —
ringskontrakter. [Reference: markedsrisiko [member], Udløbsdato 1.1.2021
hidrørende fra
typer af forsikringskontrakter [member]]
forsikringskontrakter [text
block]

Den Europæiske Unions Tidende

text block

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilitie
sAbstract

Oplysning om løbetidsanalyse
af afledte finansielle
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilities
LineItems

Oplysning om løbetidsanalyse
af afledte finansielle
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esTable

Oplysning om løbetidsanalyse
af afledte finansielle
forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af afledte Oplysning: IFRS 7 39 b
finansielle forpligtelser.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRiskAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRiskExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRiskLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRiskTable

DA

ifrs-full

L 429/272

Præfiks

table

text block

table

Oplysninger om en løbetidsanalyse af finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 B11E
der besiddes til styring af likviditetsrisiko. [Reference:
finansielle aktiver, likviditetsrisiko [member]]

Oplysning om løbetidsanalyse
af finansielle aktiver, der
besiddes til styring af
likviditetsrisiko [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om løbetidsanalyse
af finansielle aktiver, der
besiddes til styring af
likviditetsrisiko [table]

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af finansielle Oplysning: IFRS 7 B11E
aktiver, der besiddes til styring af likviditetsrisiko.

18.12.2020

Oplysning om løbetidsanalyse
af finansielle aktiver, der
besiddes til styring af
likviditetsrisiko [text block]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om løbetidsanalyse
af finansielle aktiver, der
besiddes til styring af
likviditetsrisiko [abstract]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Oplysning om løbetidsanalyse
af ikkeafledte finansielle
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Oplysning om løbetidsanalyse
af ikkeafledte finansielle
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
table
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesTable

Oplysning om løbetidsanalyse
af ikkeafledte finansielle
forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af ikkeafledte Oplysning: IFRS 7 39 a
finansielle forpligtelser.

text block

Oplysning om løbetidsanalyse Oplysninger om løbetidsanalysen vedrørende likviditets Oplysning: IFRS 17 132 b —
vedrørende likviditetsrisiko, der risiko, der hidrører fra kontrakter inden for anvendel Ikrafttrædelse 1.1.2021
sesområdet for IFRS 17.
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [text block]
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om løbetidsanalyse Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen vedrørende Oplysning: IFRS 17 132 b —
vedrørende likviditetsrisiko, der likviditetsrisiko, der hidrører fra kontrakter inden for Ikrafttrædelse 1.1.2021
hidrører fra kontrakter inden
anvendelsesområdet for IFRS 17.
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [table]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om løbetidsanalyse
vedrørende likviditetsrisiko, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [line items]
table

DA

Oplysning om løbetidsanalyse
vedrørende likviditetsrisiko, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [abstract]

18.12.2020

Præfiks

L 429/273

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfMaturityAnalys
isOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalys
isOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalys
isOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalys
isOfFinanceLeasePaymentsRecei
vableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsLineI
tems

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om løbetidsanalyse
af tilgodehavende
leasingydelser [abstract]

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/274

Præfiks

text block

Oplysninger om en løbetidsanalyse af tilgodehavende Oplysning: IFRS 16 94
leasingydelser. En finansiel leasingkontrakt er en leasing
kontrakt, ved hvilken i det væsentlige samtlige risici og
fordele forbundet med ejendomsretten til et underliggende
aktiv overdrages.

Oplysning om løbetidsanalyse
af tilgodehavende
leasingydelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om løbetidsanalyse
af tilgodehavende
leasingydelser [table]

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af tilgodeha Oplysning: IFRS 16 94
vende leasingydelser.

Oplysning om løbetidsanalyse
af operationelle leasingydelser
[abstract]

text block

Oplysninger om en løbetidsanalyse af operationelle leasin Oplysning: IFRS 16 97
gydelser. En operationel leasingkontrakt er en leasingkon
trakt, ved hvilken ikke i det væsentlige samtlige risici og
fordele forbundet med ejendomsretten til et underliggende
aktiv overdrages.

Oplysning om løbetidsanalyse
af operationelle leasingydelser
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om løbetidsanalyse
af operationelle leasingydelser
[text block]

Den Europæiske Unions Tidende

table

Oplysning om løbetidsanalyse
af tilgodehavende
leasingydelser [text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fOperatingLeasePaymentsTable

table

Oplysning om løbetidsanalyse
af operationelle leasingydelser
[table]

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af operatio Oplysning: IFRS 16 97
nelle leasingydelser.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Oplysning om løbetidsanalyse
af udiskonterede
pengestrømme med henblik på
at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt, eller beløb, der skal
betales til erhverver med
hensyn til overdragne aktiver
[text block]

Oplysninger om en løbetidsanalyse af de udiskonterede Oplysning: IFRS 7 42E e
pengestrømme fra virksomheden, som der vil eller kan
være behov for med henblik på at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er ophørt, eller andre beløb, der
skal betales til erhververen med hensyn overdragne akti
ver; denne løbetidsanalyse skal vise de kontraktlige rest
løbetider for virksomhedens fortsatte engagement. [Refe
rence: udiskonterede pengestrømme, som der vil eller kan
være behov for med henblik på at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er ophørt, andre beløb, der skal
betales til erhververen med hensyn til de overdragne akti
ver]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsAbstract

Oplysning om løbetidsanalyse
af udiskonterede
pengestrømme med henblik på
at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt, eller beløb, der skal
betales til erhverver med
hensyn til overdragne aktiver
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsLineItems

Oplysning om løbetidsanalyse
af udiskonterede
pengestrømme med henblik på
at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt, eller beløb, der skal
betales til erhverver med
hensyn til overdragne aktiver
[line items]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/275

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Referencer

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancialIn
strumentsAbstract

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra finansielle instrumenter
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
text block
tOfRisksArisingFromFinancialIn
strumentsExplanatory

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra finansielle instrumenter
[text block]

Oplysninger, som gør det muligt for brugere af årsregn Oplysning: IFRS 7 31
skabet at vurdere arten og omfanget af virksomhedens
risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancialIn
strumentsLineItems

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra finansielle instrumenter
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
table
tOfRisksArisingFromFinancialIn
strumentsTable

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra finansielle instrumenter
[table]

Tabel med oplysninger om arten og omfanget af risici Oplysning: IFRS 7 33,
hidrørende fra finansielle instrumenter.
oplysning: IFRS 7 34

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromInsurance
ContractsExplanatory

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger, som gør det muligt at vurdere arten og Oplysning: IFRS 4 38 —
omfanget af risici hidrørende fra forsikringskontrakter. Udløbsdato 1.1.2021
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Abs
tract

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [abstract]

18.12.2020

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflowsTo
RepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransfer
redAssetsTable

DA

Tabel med oplysninger om løbetidsanalysen af udiskonte Oplysning: IFRS 7 42E e
rede pengestrømme med henblik på at tilbagekøbe
finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt, eller
beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til de
overdragne aktiver.

ifrs-full

text block

Oplysning om løbetidsanalyse
af udiskonterede
pengestrømme med henblik på
at tilbagekøbe finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt, eller beløb, der skal
betales til erhverver med
hensyn til overdragne aktiver
[table]

Dokumentationsetikette

L 429/276

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text block

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [text block]

Oplysninger om arten og omfanget af risici hidrørende fra Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Li
neItems

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ta
ble

table

Oplysning om arten og
omfanget af risici hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [table]

Tabel med oplysninger om arten og omfanget af risici Oplysning: IFRS 17 124 —
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet Ikrafttrædelse 1.1.2021,
for IFRS 17.
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPotentia
lIncomeTaxConsequencesThat
WouldResultFromPaymentOfDi
videndExplanatory

text

Beskrivelse af arten af
potentielle skattemæssige
konsekvenser som følge af
udbetaling af udbytte

Beskrivelsen af arten af de potentielle skattemæssige Oplysning: IAS 12 82A
konsekvenser, som ikke kan opgøres i praksis, som
følge af udbetaling af udbytte til virksomhedens aktio
nærer i jurisdiktioner, f.eks. hvor indkomstskatter betales
til en højere eller lavere sats, hvis en del af eller hele
overskuddet eller det overførte resultat udbetales som
udbytte til virksomhedens aktionærer, eller hvor det kan
udløse tilbagebetaling eller betaling af indkomstskatter,
hvis en del af eller hele overskuddet eller det overførte
overskud udbetales som udbytte til virksomhedens aktio
nærer. [Reference: overført resultat]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAttri text block
butableToUnitholdersExplana
tory

Oplysning om indre værdi, der Oplysninger om den indre værdi, der kan henføres til Almindelig praksis: IAS 1 10 e
kan henføres til andelshavere
andelshavere.
[text block]

L 429/277

ifrs-full

Referencer

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Dokumentationsetikette

DA

ifrs-full

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsLineI
tems

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[abstract]

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/278

Præfiks

text block

Oplysning om ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[text block]

Oplysninger om en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse Oplysning: IAS 19 140 a
(aktiv). [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse
(aktiv)]

table

Oplysning om ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[table]

Tabel med oplysninger om den ydelsesbaserede pensions Oplysning: IAS 19 140 a
forpligtelse (aktiv).

Oplysning om netto- og
bruttobeløb og reassurandørs
andel af beløb, som hidrører
fra forsikringskontrakter
[abstract]

text block

Oplysninger om netto- og bruttobeløbene og reassuran Almindelig praksis: IFRS 4
dørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrak Oplysning — Udløbsdato
ter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]] 1.1.2021:

Oplysning om netto- og
bruttobeløb og reassurandørs
andel af beløb, som hidrører
fra forsikringskontrakter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om netto- og
bruttobeløb og reassurandørs
andel af beløb, som hidrører
fra forsikringskontrakter [text
block]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om ydelsesbaseret
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
pensionsforpligtelse (aktiv) [line anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om netto- og
Tabel med oplysninger om netto- og bruttobeløbene og Almindelig praksis: IFRS 4
bruttobeløb og reassurandørs
reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikrings Oplysning — Udløbsdato
kontrakter.
andel af beløb, som hidrører
1.1.2021:
fra forsikringskontrakter [table]

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodAbs
tract

Oplysning om ikkeregulerende
begivenheder efter
regnskabsårets afslutning
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
text block
ventsAfterReportingPeriodExpla
natory

Oplysning om ikkeregulerende
begivenheder efter
regnskabsårets afslutning [text
block]

Oplysninger om ikkeregulerende begivenheder efter regn Oplysning: IAS 10 21
skabsårets afslutning. [Reference: ikkeregulerende begiven
heder efter regnskabsårets afslutning [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodLineI
tems

Oplysning om ikkeregulerende
begivenheder efter
regnskabsårets afslutning [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodTable

table

Oplysning om ikkeregulerende
begivenheder efter
regnskabsårets afslutning
[table]

Tabel med oplysninger om ikkeregulerende begivenheder Oplysning: IAS 10 21
efter regnskabsårets afslutning.

ifrs-full

DisclosureOfNoncontrollingIn
terestsExplanatory

text block

Oplysning om
minoritetsinteresser [text
block]

Oplysninger om minoritetsinteresser. [Reference: minori Almindelig praksis: IAS 1 10 e
tetsinteresser]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAssets
HeldForSaleAndDiscontinuedO
perationsExplanatory

text block

Oplysning om anlægsaktiver,
Alle oplysninger om anlægsaktiver, som besiddes med Oplysning: IFRS 5
Præsentation og oplysning
som besiddes med henblik på henblik på salg og ophørte aktiviteter.
salg og ophørte aktiviteter [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleExplanatory

text block

Oplysning om anlægsaktiver
eller afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg [text
block]

Oplysninger om anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der Almindelig praksis: IAS 1 10 e
er klassificeret med henblik på salg. [Reference: anlægs
aktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg]

L 429/279

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsArising
FromInsuranceContractsTable

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om noter samt
andre forklarende
informationer [text block]

Oplysninger om noter samt andre forklarende infor Oplysning: IAS 1 10 e
mationer en del af et fuldstændigt årsregnskab.

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercisePrice
sOfOtherEquityInstrumentsEx
planatory

text block

Oplysning om antal og vejede
gennemsnitlige
udnyttelseskurser for andre
egenkapitalinstrumenter [text
block]

Oplysninger om antallet og de vejede gennemsnitlige Almindelig praksis: IFRS 2 45
udnyttelseskurser for andre egenkapitalinstrumenter (dvs.
ud over aktieoptioner).

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercisePrice
sOfShareOptionsExplanatory

text block

Oplysning om antal og vejede
gennemsnitlige
udnyttelseskurser for
aktieoptioner [text block]

Oplysninger om antallet og de vejede gennemsnitlige Oplysning: IFRS 2 45 b
udnyttelseskurser for aktieoptioner. [Reference: vejet
gennemsnit [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstandingS
hareOptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstandingS
hareOptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstandingS
hareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstandingS
hareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talAbstract

Oplysning om antal og vejet
gennemsnitlig resterende
kontraktlig løbetid for
aktieoptioner i omløb
[abstract]
text block

table

Oplysning om antal og vejet
gennemsnitlig resterende
kontraktlig løbetid for
aktieoptioner i omløb [text
block]

Oplysninger om antallet og den vejede gennemsnitlige Oplysning: IFRS 2 45 d
resterende kontraktlige løbetid for aktieoptioner i
omløb. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

Oplysning om antal og vejet
gennemsnitlig resterende
kontraktlig løbetid for
aktieoptioner i omløb [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om antal og vejet
gennemsnitlig resterende
kontraktlig løbetid for
aktieoptioner i omløb [table]

Tabel med oplysninger om antallet og den vejede Oplysning: IFRS 2 45 d
gennemsnitlige resterende kontraktlige løbetid for aktie
optioner i omløb.

Oplysning om mål med,
politikker og procedurer for
kapitalstyring [abstract]

18.12.2020

text block
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DisclosureOfNotesAndOtherEx
planatoryInformationExplana
tory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfObjectivesPolicie
text block
sAndProcessesForManagingCapi
talExplanatory

Oplysning om mål med samt
politikker og procedurer for
kapitalstyring [text block]

Oplysninger, som gør det muligt for brugere af årsregn Oplysning: IAS 1 134
skabet at vurdere virksomhedens mål med og politikker
og procedurer for kapitalstyring.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talLineItems

Oplysning om mål med,
politikker og procedurer for
kapitalstyring [text block]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
table
sAndProcessesForManagingCapi
talTable

Oplysning om mål med,
politikker og procedurer for
kapitalstyring [table]

Tabel med oplysninger om målene med og politikkerne Oplysning: IAS 1 136
og procedurerne for kapitalstyring.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

Oplysning om modregning af
finansielle aktiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Oplysning om modregning af Oplysninger om modregningen af finansielle aktiver og Oplysning: IFRS 7 Modregning
finansielle aktiver og finansielle finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle aktiver, af finansielle aktiver og
forpligtelser [text block]
finansielle forpligtelser]
finansielle forpligtelser

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Oplysning om modregning af
finansielle aktiver [text block]

Oplysninger om modregningen af finansielle aktiver. Oplysning: IFRS 7 13C
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

Oplysning om modregning af
finansielle aktiver [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

Oplysning om modregning af
finansielle aktiver [table]

Tabel med oplysninger om modregningen af finansielle Oplysning: IFRS 7 13C
aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

DA

ifrs-full
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Præfiks
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Oplysning om modregning af
finansielle forpligtelser
[abstract]
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table

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

text block

table

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om modregning af
finansielle forpligtelser [text
block]

Oplysninger om modregningen af finansielle forpligtelser. Oplysning: IFRS 7 13C
[Reference: finansielle forpligtelser]

Oplysning om modregning af
finansielle forpligtelser [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om modregning af
finansielle forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om modregningen af finansielle Oplysning: IFRS 7 13C
forpligtelser.

Oplysning om driftssegmenter
[abstract]
text block

Oplysninger om driftssegmenter. [Reference: driftsseg Oplysning: IFRS 8 23
menter [member]]

Oplysning om driftssegmenter
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om driftssegmenter
[table]

Tabel med oplysninger om driftssegmenter.

DisclosureOfOtherAssetsExpla
natory

text block

Oplysning om andre aktiver
[text block]

Oplysninger om andre aktiver. [Reference: andre aktiver] Almindelig praksis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentAsset
sExplanatory

text block

Oplysning om andre
omsætningsaktiver [text block]

Oplysninger om andre omsætningsaktiver. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
andre omsætningsaktiver]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLiabi
litiesExplanatory

text block

Oplysning om andre
kortfristede forpligtelser [text
block]

Oplysninger om andre kortfristede forpligtelser. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: andre kortfristede forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx
planatory

text block

Oplysning om andre
forpligtelser [text block]

Oplysninger om andre forpligtelser. [Reference: andre Almindelig praksis: IAS 1 10 e
forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurren
tAssetsExplanatory

text block

Oplysning om andre
anlægsaktiver [text block]

Oplysninger om andre anlægsaktiver. [Reference: andre Almindelig praksis: IAS 1 10 e
anlægsaktiver]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrent
LiabilitiesExplanatory

text block

Oplysning om andre
langfristede forpligtelser [text
block]

Oplysninger om andre langfristede forpligtelser. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: andre kortfristede forpligtelser]

Oplysning: IFRS 8 23

18.12.2020

Oplysning om driftssegmenter
[text block]
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DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesExplanatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfOtherOperatingEx
penseExplanatory

text block

Oplysninger om andre driftsomkostninger. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
Oplysning om andre
driftsomkostninger [text block] andre driftsindtægter (driftsomkostninger)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExpenseExplanatory

text block

Oplysning om andre
driftsindtægter
(driftsomkostninger) [text
block]

Oplysninger om andre driftsindtægter eller driftsomkost Almindelig praksis: IAS 1 10 e
ninger. [Reference: andre driftsindtægter (driftsomkostnin
ger)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExplanatory

text block

Oplysning om andre
driftsindtægter [text block]

Oplysninger om andre driftsindtægter. [Reference: andre Almindelig praksis: IAS 1 10 e
driftsindtægter (driftsomkostninger)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Oplysning om andre hensatte
forpligtelser,
eventualforpligtelser og
eventualaktiver [text block]

Alle oplysninger om andre hensatte forpligtelser, eventual Oplysning: IAS 37 Oplysning
forpligtelser og eventualaktiver.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsEx
planatory

text block

Oplysning om andre hensatte
forpligtelser [text block]

Oplysninger om andre hensatte forpligtelser. [Reference: Oplysning: IAS 37 84
andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsLi
neItems

Oplysning om andre hensatte
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTa
ble

Oplysning om andre hensatte
forpligtelser [table]

Tabel med oplysninger om andre hensatte forpligtelser.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsLineItems

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning om andre hensatte
forpligtelser [abstract]
Den Europæiske Unions Tidende

table

Oplysning: IAS 37 84

Oplysning om
leveringsforpligtelser [abstract]
text block

Oplysninger om leveringsforpligtelser i kontrakter med Oplysning: IFRS 15 119
kunder. [Reference: leveringsforpligtelser [member]]

Oplysning om
leveringsforpligtelser [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/283

Oplysning om
leveringsforpligtelser [text
block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfPerformanceObli
gationsTable

table

Oplysning om
leveringsforpligtelser [table]

Oversigt med oplysninger om leveringsforpligtelser i Oplysning: IFRS 15 119
kontrakter med kunder.

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

text block

Oplysning om forudbetalinger
og andre aktiver [text block]

Oplysninger om forudbetalinger og andre aktiver. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 10 e
rence: andre aktiver, forudbetalinger]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndServi
cesTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromO
peratingActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentTable

DA

ifrs-full

L 429/284

Præfiks

Oplysning om produkter og
tjenesteydelser [abstract]
text block

Oplysninger om virksomhedens produkter og tjenestey Oplysning: IFRS 8 32
delser. [Reference: produkter og tjenesteydelser [member]]

Oplysning om produkter og
tjenesteydelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om produkter og
tjenesteydelser [table]

Tabel med oplysninger om virksomhedens produkter og Oplysning: IFRS 8 32
tjenesteydelser.

text block

Oplysning om resultatet af
driftsaktiviteter [text block]

Oplysninger om resultatet af driftsaktiviteter. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
resultat af driftsaktiviteter]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om produkter og
tjenesteydelser [text block]

Detaljerede oplysninger om
materielle anlægsaktiver
[abstract]
text block

Alle oplysninger om materielle anlægsaktiver.

Oplysning: IAS 16 Oplysning

Detaljerede oplysninger om
materielle anlægsaktiver [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Detaljerede oplysninger om
materielle anlægsaktiver [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om materielle anlægs Oplysning: IAS 16 73
aktiver.
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table

Oplysning om materielle
anlægsaktiver [text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om
hensættelsesmatrix [abstract]

DisclosureOfProvisionMatrixEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessee
Abstract

Kvantitative oplysninger om
leasingkontrakter til
leasingtager [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesso
rAbstract

Kvantitative oplysninger om
leasingkontrakter til
leasinggiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sAbstract

Kvantitative oplysninger om
brugsretsaktiver [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAssets
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

text block

Oplysning om
hensættelsesmatrix [text block]

Oplysninger om hensættelsesmatrixen.

Oplysning om
hensættelsesmatrix [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om
hensættelsesmatrix [table]

Tabel med oplysninger om hensættelsesmatrixen.

text block

Oplysning om hensatte
forpligtelser [text block]

Oplysninger om andre hensatte forpligtelser. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
hensatte forpligtelser]

text block

table

eksempel: IFRS 7 35N

eksempel: IFRS 7 35N

Kvantitative oplysninger om
brugsretsaktiver [text block]

Kvantitative oplysninger om brugsretsaktiver. [Reference: Oplysning: IFRS 16 53
brugsretsaktiver]

Kvantitative oplysninger om
brugsretsaktiver [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Kvantitative oplysninger om
brugsretsaktiver [table]

Tabel med oplysninger om brugsretsaktiver.

Oplysning: IFRS 16 53
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ifrs-full
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DisclosureOfProvisionMatri
xAbstract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndA
mountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByParti
esWhoseInterestsRankLowerT
hanEntitysInterestsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsExplanatory

Referencer

Oplysning om interval af
udnyttelseskurser for
aktieoptioner i omløb
[abstract]

Oplysning om interval af
udnyttelseskurser for
aktieoptioner i omløb [text
block]

Oplysninger om intervallet af udnyttelseskurser for aktie Oplysning: IFRS 2 45 d
optioner i omløb.

Oplysning om interval af
udnyttelseskurser for
aktieoptioner i omløb [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om interval af
udnyttelseskurser for
aktieoptioner i omløb [table]

Tabel med oplysninger om intervallet af udnyttelseskurser Oplysning: IFRS 2 45 d
for aktieoptioner i omløb.

text block

Oplysning om rangordning og
størrelse af potentielle tab i
strukturerede virksomheder,
der bæres af parter, hvis
kapitalandele rangerer lavere
end virksomhedens
kapitalandel [text block]

Oplysninger om rangordningen og størrelsen af potenti eksempel: IFRS 12 B26 d
elle tab i strukturerede virksomheder, der bæres af parter,
hvis kapitalandele rangerer lavere end virksomhedens
kapitalandel i de strukturerede virksomheder.

text block

Oplysning om omklassifikation
af finansielle aktiver [abstract]

text block

Oplysning om omklassifikation Oplysninger om omklassifikationen af finansielle aktiver. Oplysning: IFRS 7 12B
af finansielle aktiver [text
[Reference: finansielle aktiver]
block]

18.12.2020

ifrs-full

Dokumentationsetikette
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DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsAbstract

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om omklassifikation Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
af finansielle aktiver [line
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf text block
FinancialInstrumentsExplanatory

Oplysning om omklassifikation Oplysninger om omklassifikationen af finansielle instru Almindelig praksis: IAS 1 10 e
af finansielle instrumenter [text menter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
block]
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationAbstract

Oplysning om
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr text block
ChangesInPresentationExplana
tory

Oplysning om
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform
[text block]

Oplysninger om omklassifikationer eller ændringer i Oplysning: IAS 1 41
præsentationen af poster i årsregnskabet.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationLineItems

Oplysning om
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr table
ChangesInPresentationTable

Oplysning om
omklassifikationer eller
ændringer i præsentationsform
[table]

Oversigt med oplysninger om omklassifikationer eller Oplysning: IAS 1 41
ændringer i præsentationsform.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedTransitionFromAccoun
tingForInvestmentAtCostOr
InAccordanceWithIFRS9ToAc
countingForAssetsAndLiabilitie
sExplanatory

Oplysning om afstemning
mellem investering, der ikke er
indregnet, og aktiver og
passiver, der er indregnet,
overgang fra regnskabsmæssig
behandling som en investering
til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS 9
til regnskabsmæssig behandling
af aktiver og passiver [text
block]

Oplysninger om afstemningen mellem den investering, Oplysning: IFRS 11 C12 b
der ikke er indregnet, og de aktiver og passiver, der er
indregnet, ved overgangen fra regnskabsmæssig behand
ling som en investering til kostpris eller i overensstem
melse med IFRS 9 til regnskabsmæssig behandling af
aktiver og passiver.

DA

ifrs-full
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Præfiks

table
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text block

Oplysning om omklassifikation Tabel med oplysninger om omklassifikationen af finansi Oplysning: IFRS 7 12B
af finansielle aktiver [table]
elle aktiver.
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om afstemning
mellem investering, der ikke er
indregnet, og aktiver og
passiver, der er indregnet,
overgang fra den indre værdis
metode til regnskabsmæssig
behandling af aktiver og
passiver [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsAbs
tract

Oplysning om afstemning af
ændringer i biologiske aktiver
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
ChangesInBiologicalAssetsExpla
natory

Oplysning om afstemning af
ændringer i biologiske aktiver
[text block]

Oplysninger om afstemningen af ændringer i biologiske Oplysning: IAS 41 50
aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsLineI
tems

Oplysning om afstemning af
ændringer i biologiske aktiver
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsTable

Oplysning om afstemning af
ændringer i biologiske aktiver
[table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af ændringer i Oplysning: IAS 41 50
biologiske aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillTable

table

Oplysninger om afstemningen mellem den investering, Oplysning: IFRS 11 C10
der ikke er indregnet, og de aktiver og passiver, der er
indregnet, ved overgangen fra den indre værdis metode til
regnskabsmæssig behandling af aktiver og passiver.

Den Europæiske Unions Tidende

text block
DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedTransitionFromEquityMet
hodToAccountingForAssetsAnd
LiabilitiesExplanatory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Oplysning om afstemning af
ændringer i goodwill [abstract]
text block

Oplysninger om afstemningen af ændringer i goodwill. Oplysning: IFRS 3 B67 d
[Reference: goodwill]

Oplysning om afstemning af
ændringer i goodwill [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om afstemning af
ændringer i goodwill [table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af ændringer i Oplysning: IFRS 3 B67 d
goodwill.
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table

Oplysning om afstemning af
ændringer i goodwill [text
block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsExplanatory

Oplysning om elementvis
afstemning af ændringer i
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysninger om den elementvise afstemning af ændringer Oplysning: IFRS 17 101 —
i forsikringskontrakter, dvs. skønnene over nutidsværdien Ikrafttrædelse 1.1.2021
af de fremtidige pengestrømme, risikojusteringen for ikkefinansielle risici og den kontraktmæssige servicemargen.
[Reference: forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsLineItems

Oplysning om elementvis
afstemning af ændringer i
forsikringskontrakter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
table
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsTable

Oplysning om elementvis
afstemning af ændringer i
forsikringskontrakter [table]

Tabel med oplysninger om den elementvise afstemning af Oplysning: IFRS 17 101 —
ændringer i forsikringskontrakter.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncur
redClaimsAbstract

Oplysning om afstemning af
ændringer i
forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncur
redClaimsExplanatory

Oplysning om afstemning af
ændringer i
forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [text block]

Oplysninger om afstemningen af ændringer i forsikrings Oplysning: IFRS 17 100 —
kontrakter efter resterende dækningsperiode og erstat Ikrafttrædelse 1.1.2021
ningsudgifter. [Reference: forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncur
redClaimsLineItems

Oplysning om afstemning af
ændringer i
forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

table
DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
RemainingCoverageAndIncur
redClaimsTable

Oplysning om afstemning af
ændringer i
forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af ændringer i Oplysning: IFRS 17 100 —
forsikringskontrakter efter den resterende dæknings Ikrafttrædelse 1.1.2021
periode og erstatningsudgifter.

L 429/289

Oplysning om elementvis
afstemning af ændringer i
forsikringskontrakter [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContractsBy
ComponentsAbstract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialInstru
mentsAbstract

Oplysning om afstemning af
ændringer i hensættelse til tab
og forklaring af ændringer i
finansielle instrumenters
regnskabsmæssige bruttoværdi
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialInstru
mentsExplanatory

Oplysning om afstemning af
ændringer i hensættelse til tab
og forklaring af ændringer i
finansielle instrumenters
regnskabsmæssige bruttoværdi
[text block]

Referencer

Oplysning om afstemning af
ændringer i immaterielle
aktiver og goodwill [abstract]

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette

L 429/290

Præfiks

text block

Oplysning om afstemning af
Oplysninger om afstemningen af ændringer i immaterielle Almindelig praksis:
ændringer i immaterielle
aktiver og goodwill. [Reference: immaterielle aktiver og IAS 38 118
aktiver og goodwill [text block] goodwill]

table

Oplysning om afstemning af
ændringer i immaterielle
aktiver og goodwill [table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af ændringer i Almindelig praksis:
IAS 38 118
immaterielle aktiver og goodwill.

18.12.2020

Oplysninger om afstemningen af ændringer i hensættelsen Oplysning: IFRS 7 35H,
til tab og forklaring af ændringer i de finansielle instru oplysning: IFRS 7 35I
menters regnskabsmæssige bruttoværdi. Hensættelse til
tab er hensættelse til forventede kredittab på finansielle
aktiver målt i henhold til afsnit 4.1.2 i IFRS 9, leasing
tilgodehavender og kontraktaktiver, den akkumulerede
værdiforringelse for finansielle aktiver målt i henhold til
afsnit 4.1.2A i IFRS 9 og hensættelsen til forventede
kredittab på lånetilsagn og finansielle garantikontrakter.
[Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om afstemning af
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
ændringer i immaterielle
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
aktiver og goodwill [line items] de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
table
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialInstru
mentsTable

Oplysning om afstemning af
ændringer i hensættelse til tab
og forklaring af ændringer i
finansielle instrumenters
regnskabsmæssige bruttoværdi
[table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af ændringer i Oplysning: IFRS 7 35H,
hensættelsen til tab og forklaring af ændringer i de oplysning: IFRS 7 35I
finansielle instrumenters regnskabsmæssige bruttoværdi.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfFi text block
nancialAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

Oplysning om afstemning af
finansielle aktiver, der
modregnes eller falder ind
under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale,
individuelle regnskabsposter
[text block]

Oplysninger om afstemningen af de nettobeløb, der Oplysning: IFRS 7 B46
præsenteres i opgørelsen af finansiel stilling for finansielle
aktiver, der modregnes eller falder ind under en retskraftig
»master netting« eller tilsvarende aftale, med de beløb for
de individuelle regnskabsposter, der præsenteres i opgø
relsen af finansiel stilling. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfFi text block
nancialLiabilitiesSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsToIndividualLi
neItemsInStatementOfFinancial
PositionExplanatory

Oplysning om afstemning af
finansielle forpligtelser, der
modregnes eller falder ind
under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale,
med individuelle
regnskabsposter i opgørelsen af
finansiel stilling [text block]

Oplysninger om afstemningen af de nettobeløb, der Oplysning: IFRS 7 B46
præsenteres i opgørelsen af finansiel stilling for finansielle
forpligtelser, der modregnes eller falder ind under en rets
kraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, med de
beløb for de individuelle regnskabsposter, der præsenteres
i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAbstract

Oplysning om afstemning af
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesExplanatory

text block

Oplysning om afstemning af
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter [text
block]

Oplysninger om afstemningen af passiver hidrørende fra eksempel: IAS 7 44D
finansieringsaktiviteter. [Reference: passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter]

L 429/291

Oplysning om afstemning af
ændringer i hensættelse til tab
og forklaring af ændringer i
finansielle instrumenters
regnskabsmæssige bruttoværdi
[line items]

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAndEx
planationOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialInstru
mentsLineItems

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesTable

ifrs-full

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om afstemning af
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter [table]

Tabel med oplysninger om afstemningen af passiver eksempel: IAS 7 44D
hidrørende fra finansieringsaktiviteter.

text block
DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfAssociateAccountedForUsin
gEquityMethodToCarryingA
mountOfInterestInAssociateEx
planatory

Oplysning om afstemning af
sammenfattede finansielle
oplysninger om associeret
virksomhed, der behandles
regnskabsmæssigt ved
anvendelse af den indre værdis
metode, med den
regnskabsmæssige værdi af
kapitalandelen i den
associerede virksomhed [text
block]

Oplysninger om afstemningen af de sammenfattede Oplysning: IFRS 12 B14 b
finansielle oplysninger om en associeret virksomhed,
som er regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af
den indre værdis metode, med den regnskabsmæssige
værdi af den regnskabsaflæggende virksomheds kapita
landel i den associerede virksomhed. [Reference: regn
skabsmæssig værdi [member], associerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
SummarisedFinancialInformatio
nOfJointVentureAccountedFor
UsingEquityMethodToCarryin
gAmountOfInterestInJointVen
tureExplanatory

Oplysning om afstemning af
sammenfattede finansielle
oplysninger om joint venture,
der behandles
regnskabsmæssigt ved
anvendelse af den indre værdis
metode, med den
regnskabsmæssige værdi af
kapitalandelen i joint venturet
[text block]

Oplysninger om afstemningen af de sammenfattede Oplysning: IFRS 12 B14 b
finansielle oplysninger om et joint venture, som er regn
skabsmæssigt behandlet ved anvendelse af den indre
værdis metode, med den regnskabsmæssige værdi af den
regnskabsaflæggende virksomheds kapitalandel i joint
venturet. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member],
joint ventures [member]]

ifrs-full

DisclosureOfRedemptionProhi
bitionTransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityExplanatory

Oplysning om
indløsningsforbud, overførsel
mellem finansielle forpligtelser
og egenkapital [text block]

Alle oplysninger om ændringen i indløsningsforbuddet, Oplysning: IFRIC 2 Oplysning
som medfører en overførsel mellem finansielle forplig
telser og egenkapital.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

table

text block

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning om afstemning af
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter [line
items]

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/292

Præfiks

Oplysning om omklassificerede
finansielle aktiver og
forpligtelser [abstract]
Oplysning om omklassificerede Oplysninger om de finansielle aktiver og finansielle Oplysning: IFRS 1 29
finansielle aktiver og
forpligtelser, der er blevet omklassificeret ved overgangen
forpligtelser [text block]
til IFRS. [Reference: finansielle aktiver, finansielle forplig
telser, IFRS-standarder [member]]

18.12.2020

text block

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineI
tems

Oplysning om omklassificerede Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
finansielle aktiver og
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
forpligtelser [line items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Table

table

Oplysning om omklassifikation Tabel med oplysninger om omklassifikation af finansielle Oplysning: IFRS 17 C32 —
af finansielle aktiver på datoen aktiver på datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17. Ikrafttrædelse 1.1.2021
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDeferra
lAccountsExplanatory

text block

Oplysning om regulatoriske
aktiver og forpligtelser [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

table

Oplysning om omklassificerede Tabel med oplysninger om omklassificerede finansielle Oplysning: IFRS 1 29
finansielle aktiver og
aktiver og forpligtelser.
forpligtelser [table]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning om omklassifikation
af finansielle aktiver på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17 [abstract]
Oplysning om omklassifikation Oplysninger om omklassifikation af finansielle aktiver på Oplysning: IFRS 17 C32 —
af finansielle aktiver på datoen datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.
Ikrafttrædelse 1.1.2021
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17 [text block]
Oplysning om omklassifikation
af finansielle aktiver på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Den Europæiske Unions Tidende

text block

Alle oplysninger om regulatoriske aktiver og forpligtelser. Oplysning:
IFRS 14 Præsentation,
oplysning: IFRS 14 Oplysning

Oplysning om godtgørelsesret
[abstract]
text block

Oplysninger om godtgørelsesretten. [Reference: godtgørel Oplysning: IAS 19 140 b
sesret til dagsværdi]

Oplysning om godtgørelsesret
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/293

Oplysning om godtgørelsesret
[text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om godtgørelsesret
[table]

Tabel med oplysninger om godtgørelsesretten.

Oplysning: IAS 19 140 b

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceExpla
natory

text block

Oplysning om reassurance
[text block]

Oplysninger om reassurance.

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyExpla
natory

text block

Oplysning om nærtstående
parter [text block]

Alle oplysninger om nærtstående parter.

Oplysning: IAS 24 Oplysning

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

text block

Oplysning om
Oplysninger om tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbage Almindelig praksis: IAS 1 10 e
tilbagekøbsaftaler og omvendte købsaftaler.
tilbagekøbsaftaler [text block]

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDevel
opmentExpenseExplanatory

text block

Oplysning om forsknings- og
udviklingsomkostninger [text
block]

Oplysninger om forsknings- og udviklingsomkostninger. Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[Reference: forsknings- og udviklingsomkostninger]

ifrs-full

DisclosureOfReservesAndOthe
rEquityInterestExplanatory

text block

Oplysning om reserver inden
for egenkapitalen [text block]

Oplysninger om reserver inden for egenkapitalen. [Refe Oplysning: IAS 1 79 b
rence: andre reserver [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEq
uityAbstract

Oplysning om reserver inden
for egenkapitalen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEq
uityLineItems

Oplysning om reserver inden
for egenkapitalen [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEq
uityTable

Oplysning om reserver inden
for egenkapitalen [table]

Tabel med oplysninger om reserver inden for egenkapita Oplysning: IAS 1 79 b
len.

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCashAnd text block
CashEquivalentsExplanatory

Oplysning om begrænsede
likvider [text block]

Oplysninger om begrænsede likvider. [Reference: begræn Almindelig praksis: IAS 1 10 e
sede likvider]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

table

text block

Oplysning om omsætning [text Alle oplysninger om omsætningen.
block]

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

18.12.2020

table

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

DA

ifrs-full

L 429/294

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCu
stomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsLineI
tems

Oplysning om omsætning fra
kontrakter med kunder [text
block]

Referencer

Alle oplysninger om omsætning fra kontrakter med Oplysning:
IFRS 15 Præsentation,
kunder.
oplysning: IFRS 15 Oplysning

Oplysning om
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring
[abstract]
text block

Oplysning om
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring [text
block]

Oplysninger om risikostyringsstrategien i den regnskabs Oplysning: IFRS 7 22A
mæssige sikring.

Oplysning om
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

table

Oplysning om
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring
[table]

Tabel med oplysninger om risikostyringsstrategien i den Oplysning: IFRS 7 22A
regnskabsmæssige sikring.

text block

Oplysning om større kunder
[text block]

Oplysninger om større kunder.

Oplysning: IFRS 8 34

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
aktuarmæssige forudsætninger
[abstract]
text block

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
aktuarmæssige forudsætninger
[text block]

Oplysninger om en følsomhedsanalyse for væsentlige Oplysning: IAS 19 145
aktuarmæssige forudsætninger anvendt til at opgøre
nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse.
[Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member], ydel
sesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi]

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
aktuarmæssige forudsætninger
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/295

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplana
tory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstruments
Abstract

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
aktuarmæssige forudsætninger
[table]

Referencer

Tabel med oplysninger om følsomhedsanalysen for aktu Oplysning: IAS 19 145
armæssige forudsætninger.

Oplysning om
følsomhedsanalysen for
dagsværdimålingen i forhold til
ændringer i ikkeobserverede
input, aktiver [abstract]

text block

Oplysning om
Oplysninger om følsomhedsanalysen for dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h
følsomhedsanalyse for
lingen af aktiver i forhold til ændringer i ikkeobserverede
dagsværdimålingen i forhold til input.
ændringer i ikkeobserverede
input, aktiver [text block]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
Oplysning om
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
følsomhedsanalyse for
dagsværdimålingen i forhold til de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
ændringer i ikkeobserverede
tabellens akser.
input, aktiver [line items]

table

Oplysning om
Tabel med oplysninger om følsomhedsanalysen for dags Oplysning: IFRS 13 93 h
følsomhedsanalyse for
værdimålingen af aktiver i forhold til ændringer i ikkeob
dagsværdimålingen i forhold til serverede input.
ændringer i ikkeobserverede
input, aktiver [table]

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
dagsværdimålingen i forhold til
ændringer i ikkeobserverede
input, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]

18.12.2020

ifrs-full

table

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsTable

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/296

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstruments
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstruments
Table

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputs
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputs
LiabilitiesExplanatory

Oplysning om
Oplysninger om følsomhedsanalysen for dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h
følsomhedsanalyse for
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter i
dagsværdimålingen i forhold til forhold til ændringer i ikkeobserverede input.
ændringer i ikkeobserverede
input, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [text
block]

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
dagsværdimålingen i forhold til
ændringer i ikkeobserverede
input, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [line
items]

table

Referencer

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Tabel med oplysninger om følsomhedsanalysen for dags Oplysning: IFRS 13 93 h
Oplysning om
følsomhedsanalyse for
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru
dagsværdimålingen i forhold til menter i forhold til ændringer i ikkeobserverede input.
ændringer i ikkeobserverede
input, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter [table]

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
dagsværdimålingen i forhold til
ændringer i ikkeobserverede
input, forpligtelser [abstract]

text block

Oplysning om
Oplysninger om følsomhedsanalysen for dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h
følsomhedsanalyse for
lingen af forpligtelser i forhold til ændringer i ikkeobser
dagsværdimålingen i forhold til verede input.
ændringer i ikkeobserverede
input, forpligtelser [text block]

L 429/297

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstruments
Explanatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Dokumentationsetikette

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
dagsværdimålingen i forhold til
ændringer i ikkeobserverede
input, forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputs
LiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
text block
isOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explanatory

Oplysning om andre følsomhedsanalyser end dem, der er Oplysning: IFRS 17 129 —
Oplysning om andre
følsomhedsanalyser end dem,
anført i afsnit 128, litra a), i IFRS 17.
Ikrafttrædelse 1.1.2021
der er anført i afsnit 128, litra
a), i IFRS 17 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
ændringer i
risikoeksponeringer hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalys
isToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

table

text block

table

Oplysning om
Tabel med oplysninger om følsomhedsanalysen for dags Oplysning: IFRS 13 93 h
følsomhedsanalyse for
værdimålingen af forpligtelser i forhold til ændringer i
dagsværdimålingen i forhold til ikkeobserverede input.
ændringer i ikkeobserverede
input, forpligtelser [table]

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
ændringer i
risikoeksponeringer hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [text block]

Oplysninger om følsomhedsanalysen for ændringer i risi Oplysning: IFRS 17 128 a —
koeksponeringer hidrørende fra kontrakter inden for Ikrafttrædelse 1.1.2021
anvendelsesområdet for IFRS 17.

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
ændringer i
risikoeksponeringer hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om
følsomhedsanalyse for
ændringer i
risikoeksponeringer, som
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [table]

Tabel med oplysninger om følsomhedsanalysen for Oplysning: IFRS 17 128 a —
ændringer i risikoeksponeringer hidrørende fra kontrakter Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
18.12.2020

DisclosureOfSensitivityAnalys
isOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputs
LiabilitiesLineItems
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ifrs-full

DA

Etiket

L 429/298

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsTable

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om følsomhed over Oplysninger om virksomhedens følsomhed over for Oplysning: IFRS 4 39 c i —
for forsikringsrisici [text block] forsikringsrisici.
Udløbsdato 1.1.2021

Detaljerede oplysninger om
koncessionsaftaler [abstract]

text block

Oplysning om
koncessionsaftaler [text block]

Alle oplysninger om koncessionsaftaler.

Detaljerede oplysninger om
koncessionsaftaler [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Detaljerede oplysninger om
koncessionsaftaler [table]

Tabel med detaljerede oplysninger om koncessionsaftaler. Oplysning: SIC 29 6

DisclosureOfSharebasedPaymen text block
tArrangementsExplanatory

Oplysning om aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [text
block]

Alle oplysninger om aktiebaserede vederlæggelsesordnin Oplysning: IFRS 2 44
ger.

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalReser
vesAndOtherEquityInterestEx
planatory

text block

Oplysning om selskabskapital,
reserver og andre
egenkapitalinteresser [text
block]

Alle oplysninger om selskabskapital, reserver og andre Oplysning: IAS 1 79
egenkapitalinteresser.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedEx
planatory

text block

Oplysning om væsentlige
reguleringer af udarbejdet
værdiansættelse [text block]

Oplysninger om afstemningen af den værdiansættelse, der Oplysning: IAS 40 77
er udarbejdet for en investeringsejendom, og den regule
rede værdiansættelse, der er medtaget i årsregnskabet,
herunder den samlede beløbsmæssige størrelse af indreg
nede leasingforpligtelser, som er tilbageført, samt andre
væsentlige reguleringer. [Reference: investeringsejendom
me]

table

Oplysning: SIC 29 Konsensus

Den Europæiske Unions Tidende

DisclosureOfSensitivityToInsu
ranceRiskExplanatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

L 429/299

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysninger om de væsentlige Oplysninger om de væsentlige rentebenchmarks, som Oplysning: IFRS 7.24H a
rentebenchmarks, som
virksomhedens sikringsforhold er eksponeret mod.
virksomhedens sikringsforhold
er eksponeret mod [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

Oplysning om associerede
virksomheder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

text block

table

Oplysning om associerede
virksomheder [text block]

Oplysninger om associerede virksomheder. [Reference: Oplysning: IAS 27 17 b,
associerede virksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 d

Oplysning om associerede
virksomheder [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om associerede
virksomheder [table]

Tabel med oplysninger om associerede virksomheder.

Oplysning: IAS 27 17 b,
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 d

Oplysning om
dattervirksomheder [abstract]
text block

Den Europæiske Unions Tidende

text block
DisclosureOfSignificantInter
estRateBenchmarksToWhichEn
titysHedgingRelationshipsAreEx
posedExplanatory

DA

ifrs-full

L 429/300

Præfiks

Oplysninger om dattervirksomheder. [Reference: datter Oplysning: IAS 27 17 b,
Oplysning om
dattervirksomheder [text block] virksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 a
Oplysning om
Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
dattervirksomheder [line items] anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.
Oplysning om
dattervirksomheder [table]

Tabel med oplysninger om dattervirksomheder.

Oplysning: IAS 27 17 b,
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 a

18.12.2020

table

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
RelationToInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

text block

Oplysning om væsentlige
Oplysninger om væsentlige bedømmelser og antagelser i Oplysning: IFRS 12 7
bedømmelser og antagelser i
forbindelse med kapitalandele i andre virksomheder.
forbindelse med kapitalandele i
andre virksomheder [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudge
mentsMadeInApplyin
gIFRS17Explanatory

text block

Oplysning om væsentlige
bedømmelser og ændringer
heraf, som følger af
anvendelsen af IFRS 17 [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af aktiver
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser text block
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsExplanatory

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af aktiver
[text block]

Oplysninger om væsentlige input, for hvilke der ikke fore Oplysning: IFRS 13 93 d
ligger markedsdata, og som er udviklet ved hjælp af de
bedste tilgængelige oplysninger om de forudsætninger,
som markedsdeltagerne ville overveje ved målingen af
dagsværdien af aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsLineItems

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af aktiver
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser table
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsTable

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af aktiver
[table]

Tabel med oplysninger om væsentlige ikkeobserverede Oplysning: IFRS 13 93 d
input, der anvendes i dagsværdimålingen af aktiver.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityAbstract

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
egenkapitalen [abstract]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysninger om de væsentlige bedømmelser og ændringer Oplysning: IFRS 17 117 —
heraf, som følger af anvendelsen af IFRS 17. Nærmere Ikrafttrædelse 1.1.2021
bestemt skal en virksomhed afgive oplysninger om de
input, antagelser og skønsmetoder, der er brugt.

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/301

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysninger om væsentlige input, for hvilke der ikke fore Oplysning: IFRS 13 93 d
ligger markedsdata, og som er udviklet ved hjælp af de
bedste tilgængelige oplysninger om de forudsætninger,
som markedsdeltagerne ville overveje ved målingen af
dagsværdien af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter. [Reference: virksomhedens egne egenkapital
instrumenter [member]]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityLineItems

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
egenkapitalen [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser table
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityTable

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
egenkapitalen [table]

Tabel med oplysninger om væsentlige ikkeobserverede Oplysning: IFRS 13 93 d
input, der anvendes i dagsværdimålingen af egenkapitalen.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesAbstract

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser text block
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesExplana
tory

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
forpligtelser [text block]

Oplysninger om væsentlige input, for hvilke der ikke fore Oplysning: IFRS 13 93 d
ligger markedsdata, og som er udviklet ved hjælp af de
bedste tilgængelige oplysninger om de forudsætninger,
som markedsdeltagerne ville overveje ved målingen af
dagsværdien af forpligtelser.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineItems

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
forpligtelser [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
egenkapitalen [text block]
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DisclosureOfSignificantUnobser text block
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityExplanatory

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

DisclosureOfSignificantUnobser table
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLiabi
litiesExplanatory

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

text block

Oplysning om efterstillede
forpligtelser [text block]

Oplysninger om efterstillede forpligtelser. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 10 e
efterstillede forpligtelser]

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

text block

Oplysning om væsentlig
anvendt regnskabspraksis [text
block]

Alle oplysninger om væsentlig regnskabspraksis, som Oplysning: IAS 1 117
virksomheden anvender.

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

text block

Oplysning om
skattetilgodehavender og
skatteforpligtelser [text block]

Oplysninger om skattetilgodehavender og skatteforpligtel Almindelig praksis: IAS 1 10 e
ser.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAbstract

Oplysning om midlertidig
forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen text block
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsExplanatory

Oplysning om midlertidig
forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [text block]

Oplysninger om typer af midlertidige forskelle, uudnyt Oplysning: IAS 12 81 g
tede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæs
sige fradrag. [Reference: uudnyttede skattemæssige fradrag
[member], uudnyttede skattemæssige underskud [mem
ber], midlertidige forskelle [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsLineItems

Oplysning om midlertidig
forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen table
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsTable

Oplysning om midlertidig
forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [table]

Tabel med oplysninger om midlertidige forskelle, uudnyt Oplysning: IAS 12 81 g
tede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæs
sige fradrag.

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

Oplysning om vilkår og
betingelser for aktiebaserede
vederlæggelsesordninger
[abstract]

L 429/303

Tabel med oplysninger om væsentlige ikkeobserverede Oplysning: IFRS 13 93 d
input, der anvendes i dagsværdimålingen af forpligtelser.
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Oplysning om væsentlige
ikkeobserverede input brugt til
dagsværdimålingen af
forpligtelser [table]
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Etiket
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

ifrs-full

text block

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om vilkår og
betingelser for aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [text
block]

Oplysninger om de generelle vilkår og betingelser for Oplysning: IFRS 2 45
aktiebaserede vederlæggelsesordninger. [Reference: aktie
baserede vederlæggelsesordninger [member]]

Oplysning om vilkår og
betingelser for aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om vilkår og
betingelser for aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [table]

Tabel med oplysninger om de generelle vilkår og betin Oplysning: IFRS 2 45
gelser for aktiebaserede vederlæggelsesordninger.

DisclosureOfTradeAndOtherPay text block
ablesExplanatory

Oplysning om
leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser [text block]

Oplysninger om leverandørforpligtelser og andre forplig Almindelig praksis: IAS 1 10 e
telser. [Reference: leverandørforpligtelser og andre forplig
telser]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOtherRe
ceivablesExplanatory

text block

Oplysning om tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser og
andre tilgodehavender [text
block]

Oplysninger om tilgodehavender fra salg og tjenestey Almindelig praksis: IAS 1 10 e
delser og andre tilgodehavender. [Reference: tilgodeha
vender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehaven
der]

ifrs-full

DisclosureOfTradingIncomeEx
penseExplanatory

text block

Oplysning om
handelsindtægter
(handelsomkostninger) [text
block]

Oplysninger om handelsindtægter (handelsomkostninger). Almindelig praksis: IAS 1 10 e
[Reference: handelsindtægter (handelsomkostninger)]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsLineItems

table
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DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

Etiket

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

L 429/304

Præfiks

Oplysning om transaktionspris
allokeret til de resterende
leveringsforpligtelser [abstract]
text block

Oplysninger om den transaktionspris, der er allokeret til Oplysning: IFRS 15 120 b i
de resterende leveringsforpligtelser i kontrakter med
kunder.

Oplysning om transaktionspris
allokeret til de resterende
leveringsforpligtelser [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om transaktionspris
allokeret til de resterende
leveringsforpligtelser [text
block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Oplysning om transaktionspris
allokeret til de resterende
leveringsforpligtelser [table]

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerforman
ceObligationsTable

Tabel med oplysninger om den transaktionspris, der er Oplysning: IFRS 15 120 b i
allokeret til de resterende leveringsforpligtelser i
kontrakter med kunder.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinatio
nAbstract

Oplysning om transaktioner,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog text block
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinatio
nExplanatory

Oplysning om transaktioner,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[text block]

Oplysninger om transaktioner, der indregnes separat fra Oplysning: IFRS 3 B64 l
overtagelsen af aktiver og forpligtelser i en virksomheds
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombinationLi
neItems

Oplysning om transaktioner,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog table
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination
Table

Oplysning om transaktioner,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[table]

Tabel med oplysninger om transaktioner, der indregnes Oplysning: IFRS 3 B64 l
separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutninger.

text block

Oplysning om transaktioner
mellem nærtstående parter
[text block]

Oplysninger om transaktioner mellem virksomheden og Oplysning: IAS 24 18
dens nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter
[member]]

Oplysning om transaktioner
mellem nærtstående parter
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om transaktioner
mellem nærtstående parter
[table]

Tabel med oplysninger om transaktioner mellem nærtstå Oplysning: IAS 24 19
ende parter.

Den Europæiske Unions Tidende

table

DA

Oplysning om transaktioner
mellem nærtstående parter
[abstract]

18.12.2020

Præfiks

L 429/305

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Oplysning om overdragelse af
finansielle aktiver [text block]

Oplysninger om overdragelsen af finansielle aktiver. [Refe Oplysning: IFRS 7
rence: finansielle aktiver]
Overdragelse af finansielle
aktiver

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

text block

Oplysning om egne aktier [text Oplysninger om egne aktier. [Reference: egne aktier]
block]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

DA

ifrs-full

Referencer

L 429/306

Præfiks

Almindelig praksis: IAS 1 10 e

Oplysning om typer af
forsikringskontrakter [abstract]
text block

Oplysninger om typer af forsikringskontrakter. [Reference: Almindelig praksis: IFRS 4
typer af forsikringskontrakter [member]]
Oplysning — Udløbsdato
1.1.2021:

Oplysning om typer af
forsikringskontrakter [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Oplysning om typer af
forsikringskontrakter [table]

Tabel med oplysninger om typer af forsikringskontrakter. Almindelig praksis: IFRS 4
Oplysning — Udløbsdato
1.1.2021:

Den Europæiske Unions Tidende

table

Oplysning om typer af
forsikringskontrakter [text
block]

Oplysning om ukonsoliderede,
strukturerede virksomheder
[abstract]
text block

Oplysninger om ukonsoliderede, strukturerede virksomhe Oplysning: IFRS 12 B4 e
der. [Reference: ukonsoliderede, strukturerede virksom
heder [member]]

Oplysning om ukonsoliderede,
strukturerede virksomheder
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

18.12.2020

Oplysning om ukonsoliderede
strukturerede virksomheder
[text block]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Referencer

Tabel med oplysninger om ukonsoliderede, strukturerede Oplysning: IFRS 12 B4 e
virksomheder.

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyAbstract

Oplysning om frivillig ændring
i anvendt regnskabspraksis
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyLineItems

Oplysning om frivillig ændring Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
i anvendt regnskabspraksis
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
[line items]
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyTable

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsLineItems

DA

ifrs-full

Oplysning om frivillig ændring Tabel med oplysninger om en frivillig ændring i anvendt Oplysning: IAS 8 29
i anvendt regnskabspraksis
regnskabspraksis.
[table]
Oplysning om, hvilken
rentekurve der er anvendt til
diskontering af de
pengestrømme, der ikke
varierer som følge af afkastet
på de underliggende poster
[abstract]

text block

Oplysninger om, hvilken rentekurve der er anvendt til Oplysning: IFRS 17 120 —
diskontering af de pengestrømme, der ikke varierer som Ikrafttrædelse 1.1.2021
følge af afkastet på de underliggende poster, ved anven
delse af afsnit 36 i IFRS 17.

Oplysning om, hvilken
rentekurve der er anvendt til
diskontering af de
pengestrømme, der ikke
varierer som følge af afkastet
på de underliggende poster
[line items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

L 429/307

Oplysning om, hvilken
rentekurve der er anvendt til
diskontering af de
pengestrømme, der ikke
varierer som følge af afkastet
på de underliggende poster
[text block]

Den Europæiske Unions Tidende

table

Oplysning om ukonsoliderede,
strukturerede virksomheder
[table]

Dokumentationsetikette

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

table

Etiket

Referencer

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnder
lyingItemsTable

Tabel med oplysninger om, hvilken rentekurve der er Oplysning: IFRS 17 120 —
anvendt til diskontering af de pengestrømme, der ikke Ikrafttrædelse 1.1.2021
varierer som følge af afkastet på de underliggende poster.

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Oplysninger om »overlay«tilgangen [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryE
xemptionFromIFRS9Abstract

Oplysninger om midlertidig
undtagelse fra IFRS 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedParty
TransactionsWereMadeOnTerm
sEquivalentToThoseThatPrevailI
nArmsLengthTransactions

text

Oplysning om, at betingelserne
for transaktioner mellem
nærtstående parter svarede til
betingelserne for transaktioner
mellem kvalificerede, villige,
indbyrdes uafhængige parter

Oplysninger om, at betingelserne for transaktioner Oplysning: IAS 24 23
mellem nærtstående parter svarede til betingelserne for
transaktioner mellem kvalificerede, villige, indbyrdes
uafhængige parter, hvis sådanne betingelser kan doku
menteres.

ifrs-full

DisclosureWhetherLoansPay
ableInDefaultRemediedOrTerm
sOfLoansPayableRenegotiated
BeforeAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements

text

Redegørelse for, hvorvidt
misligholdelse er udbedret eller
lånebetingelser genforhandlet
forud for tidspunktet for
årsregnskabets godkendelse til
offentliggørelse

Redegørelsen for, hvorvidt en misligholdelse af lån er Oplysning: IFRS 7 18 c
udbedret eller lånebetingelser genforhandlet forud for tids
punktet for årsregnskabets godkendelse til offentliggørel
se.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMember member

Ophørte aktiviteter [member]

Dette element står for en del af en virksomhed, der enten Oplysning: IFRS 5
er blevet afhændet eller er klassificeret som besiddelse Præsentation og oplysning
med henblik på salg, og som: a) udgør et identificerbart,
betydeligt forretningsområde eller geografisk område, b)
er en del af en samlet, koordineret plan for afhændelse
af et identificerbart betydeligt forretningsområde eller
geografisk område, eller c) er en dattervirksomhed, som
udelukkende er anskaffet med henblik på salg. En del af
en virksomhed omfatter aktiviteter og pengestrømme,
som klart kan adskilles, driftsmæssigt og regnskabsmæs
sigt, fra resten af virksomheden. [Reference: dattervirk
somheder [member]]

DA

Oplysning om, hvilken
rentekurve der er anvendt til
diskontering af de
pengestrømme, der ikke
varierer som følge af afkastet
på de underliggende poster
[table]

Dokumentationsetikette

L 429/308

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

DiscountedCashFlowMember

ifrs-full

member

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

DiscountedUnguaranteedResidu X instant,
alValueOfAssetsSubjectToFinan debit
ceLease

Tilbagediskonteret
ikkegaranteret restværdi af
aktiver, som er genstand for
finansielle leasingkontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af den tilbagediskonterede Oplysning: IFRS 16 94
ikkegaranterede restværdi af aktiver, som er genstand for
finansielle leasingkontrakter. ikkegaranteret restværdi er
den del af det underliggende aktivs restværdi, der ved
realisation foretaget af leasinggiver ikke er sikret, eller
som kun er garanteret af en part tilknyttet leasinggiver.
En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved
hvilken i det væsentlige samtlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten til et underliggende aktiv
overdrages.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementIn
putMember

Diskonteringssats, målingsinput Dette element står for en diskonteringssats, der anvendes Almindelig praksis:
[member]
som målingsinput i værdiansættelsesmetoder baseret på IFRS 13 93 d
en beregning af nutidsværdien.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea X.XX instant
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

Anvendt diskonteringssats for
den aktuelle måling af
dagsværdi med fradrag af
afhændelsesomkostninger

Den anvendte diskonteringssats for den aktuelle måling af Oplysning: IAS 36 130 f iii
dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger.

ifrs-full

DiscountRateUsedInPrevious
MeasurementOfFairValueLes
sCostsOfDisposal

X.XX instant

Anvendt diskonteringssats for
den tidligere måling af
dagsværdi med fradrag af
afhændelsesomkostninger

Den anvendte diskonteringssats for den tidligere måling af Oplysning: IAS 36 130 f iii
dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger.

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTi
meValueOfMoneyRegulatoryDe
ferralAccountBalances

X.XX instant

Diskonteringssats anvendt til at
afspejle den tidsmæssige værdi
af penge, saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Diskonteringssatsen anvendt til at afspejle den tidsmæs Oplysning: IFRS 14 33 b
sige værdi af penge, der er gældende for saldi for regula
toriske aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser [member]]

member

L 429/309

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 B11 a,
svarende til indkomstmetoden, der omfatter en analyse af eksempel: IFRS 13 IE63
fremtidige pengestrømme gennem anvendelse af nutids
værdimetoder og input (f.eks. vejede gennemsnitlige kapi
talomkostninger, langsigtet indkomstvækstrate, langsigtet
bruttoavance før skat, diskontering for manglende omsæt
telighed, kontrolpræmie). [Reference: indkomstmetode
[member], vejet gennemsnit [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Tilbagediskonteret pengestrøm
[member]

DA

ifrs-full

Elementtype og
attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

text

Drøftelse af den virkning
Drøftelsen af den virkning førstegangsanvendelse af en ny eksempel: IAS 8 31 e i
førstegangsanvendelse af en ny IFRS kan forventes at have på årsregnskabet.
IFRS kan forventes at have på
årsregnskabet

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Afståelsesgrupper, der er
Dette element står for grupper af aktiver, der skal Oplysning: IFRS 5
klassificeret som besiddelse
afhændes samlet som en gruppe ved en enkelt trans Præsentation og oplysning,
med henblik på salg [member] aktion, og de forpligtelser, der er direkte forbundet med almindelig praksis: IFRS 5 38
de aktiver, der overdrages ved transaktionen.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary
Member

member

Afhændelse af større
dattervirksomhed [member]

Dette element står for afhændelsen af en større dattervirk eksempel: IAS 10 22 a
somhed. [Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Afhændelser og udrangeringer,
immaterielle aktiver og
goodwill

Faldet i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende fra Almindelig praksis:
afhændelser og udrangeringer. [Reference: immaterielle IAS 38 118 e
aktiver og goodwill]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbs
tract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwil
lAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipmentAbs
tract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

Afhændelser og udrangeringer,
immaterielle aktiver og
goodwill [abstract]
X duration,
credit

Afhændelser og udrangeringer,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Faldet i immaterielle aktiver bortset fra goodwill Almindelig praksis:
hidrørende fra afhændelser og udrangeringer. [Reference: IAS 38 118 e
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Den Europæiske Unions Tidende

DiscussionOfImpactThatInitia
lApplicationOfIFRSIsExpected
ToHaveOnFinancialStatements

DA

ifrs-full

L 429/310

Præfiks

Afhændelser og udrangeringer,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill [abstract]
X duration,
credit

Afhændelser og udrangeringer,
materielle anlægsaktiver

Faldet i materielle anlægsaktiver hidrørende fra afhæn Almindelig praksis:
delser og udrangeringer. [Reference: materielle anlægsakti IAS 16 73 e
ver]

Afhændelser og udrangeringer,
materielle anlægsaktiver
[abstract]
Afhændelser, biologiske aktiver Faldet i biologiske aktiver hidrørende fra afhændelser. Oplysning: IAS 41 50 c
[Reference: biologiske aktiver]

18.12.2020

X duration,
credit

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Afhændelser, immaterielle
aktiver og goodwill

Faldet i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende fra Almindelig praksis: IAS 38
afhændelser. [Reference: immaterielle aktiver og goodwill] 118 e ii

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Afhændelser, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Faldet i immaterielle aktiver bortset fra goodwill Oplysning: IAS 38 118 e ii
hidrørende fra afhændelser. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Afhændelse,
investeringsejendomme

Faldet i investeringsejendomme hidrørende fra afhændelse. Oplysning: IAS 40 76 c,
[Reference: investeringsejendomme]
oplysning: IAS 40 79 d iii

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndEq
uipment

X duration,
credit

Afhændelse af materielle
anlægsaktiver

Faldet i materielle anlægsaktiver hidrørende fra afhændel Oplysning: IAS 16 73 e ii
ser. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

DistributionAndAdministrative
Expense

X duration,
debit

Distributions- og
administrationsomkostninger

Distributions- og administrationsomkostningerne. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 85
rence: administrationsomkostninger, distributionsomkost
ninger]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostningerne for varer og tjenesteydelser. eksempel: IAS 1 103,
oplysning: IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Skyldigt udbytte

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, som virksom Almindelig praksis: IAS 1 55
heden har anmeldt, men endnu ikke udbetalt.

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Udbytte, som klassificeres som
en omkostning

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, som er klassifi eksempel: IAS 32 40
ceret som en omkostning.

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Udbytte indregnet som
udlodninger til ejere

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, der er indregnet Oplysning: IAS 1 107
som udlodninger til ejere.

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Udbetalt udbytte, klassificeret
som finansieringsaktivitet

Pengestrømmen til udbytte udbetalt af virksomheden, Oplysning: IAS 7 31
klassificeret som finansieringsaktivitet.

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOpe
ratingActivities

X duration,
credit

Udbetalt udbytte, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømmen til udbytte udbetalt af virksomheden, Oplysning: IAS 7 31
klassificeret som driftsaktivitet.

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Udbetalt udbytte, ordinære
aktier

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, som virksom Oplysning: IAS 34 16A f
heden har udbetalt på ordinære aktier. [Reference: ordi
nære aktier [member]]

L 429/311

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udbetalt udbytte, ordinære
aktier pr. aktie

Den beløbsmæssige størrelse af udbetalt udbytte pr. Oplysning: IAS 34 16A f
ordinær aktie.

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Udbetalt udbytte, andre aktier

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, som virksom Oplysning: IAS 34 16A f
heden har udbetalt på andre aktier end ordinære aktier.
[Reference: ordinære aktier [member]]

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPerS
hare

X.XX
duration

Udbetalt udbytte, andre aktier
pr. aktie

Den beløbsmæssige størrelse af udbetalt udbytte pr. anden Oplysning: IAS 34 16A f
aktie.

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Udbytte udbetalt til
modervirksomhedens
indehavere af egenkapital,
klassificeret som
finansieringsaktivitet

Pengestrømmen til udbytte udbetalt til modervirksomhe Almindelig praksis: IAS 7 17
dens indehavere af egenkapital, klassificeret som finansie
ringsaktivitet.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Dividender, der er udbetalt til
minoritetsinteresser

Den beløbsmæssige størrelse af dividender, der er udbetalt Oplysning: IFRS 12 B10 a
til minoritetsinteresser. [Reference: minoritetsinteresser]

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterestsClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Dividender, der er udbetalt til
minoritetsinteresser,
klassificeret som
finansieringsaktivitet

Pengestrømmen til dividender, der er udbetalt til minori Almindelig praksis: IAS 7 17
tetsinteresser, klassificeret som finansieringsaktivitet.
[Reference: minoritetsinteresser, dividender, der er udbe
talt til minoritetsinteresser]

ifrs-full

DividendsPayable

X instant,
credit

Skyldigt udbytte, udlodninger
af ikkekontante aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, der skal udbetales Oplysning: IFRIC 17 16 a
i form af udlodning af ikkekontante aktiver til ejerne.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared
BeforeFinancialStatementsAut
horisedForIssueButNotRecogni
sedAsDistributionToOwners

X duration

Udbytte, som er foreslået eller
uddelt, før årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse,
men som ikke er indregnet
som udlodning til ejere

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, som er foreslået Oplysning: IAS 1 137 a,
eller uddelt efter regnskabsårets afslutning, men før oplysning: IAS 10 13
årsregnskabet godkendes til offentliggørelse. Et sådant
udbytte indregnes ikke som en forpligtelse på balanceda
gen, eftersom der ikke eksisterer en forpligtelse på dette
tidspunkt.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared
BeforeFinancialStatementsAut
horisedForIssueButNotRecogni
sedAsDistributionToOwners
PerShare

X.XX
duration

Udbytte, som er foreslået eller
uddelt, før årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse,
men som ikke er indregnet
som udlodning til ejere pr.
aktie

Beløbet pr. aktie af udbytte, som er foreslået eller uddelt, Oplysning: IAS 1 137 a
før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, men som
ikke er indregnet som udlodning til ejere.

ifrs-full

DividendsReceived

X duration,
debit

Modtaget udbytte

Den beløbsmæssige størrelse af modtaget udbytte.

Oplysning: IFRS 12 B12 a

18.12.2020
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Modtaget udbytte, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra modtaget udbytte, klassificeret som Oplysning: IAS 7 31
investeringsaktivitet. [Reference: modtaget udbytte]

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Modtaget udbytte, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømmen fra modtaget udbytte, klassificeret som Oplysning: IAS 7 31
driftsaktivitet. [Reference: modtaget udbytte]

ifrs-full

DividendsReceivedFromAssocia
tesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Modtaget udbytte fra
associerede virksomheder,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra udbytte modtaget fra associerede virk Almindelig praksis: IAS 7 16
somheder, klassificeret som investeringsaktivitet. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], modtaget
udbytte]

ifrs-full

DividendsReceivedFromInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethodClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Udbytte fra investeringer, der
regnskabsmæssigt behandles
ved hjælp af den indre værdis
metode, klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra udbytte modtaget fra investeringer, Almindelig praksis: IAS 7 16
der behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference:
investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode, modtaget udbytte]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJoint
VenturesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Modtaget udbytte fra joint
ventures, klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra udbytte modtaget fra joint ventures, Almindelig praksis: IAS 7 16
klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: joint
ventures [member], modtaget udbytte]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu X duration,
tionsToNoncontrollingInterests
debit

Dividender indregnet som
udlodninger til
minoritetsinteresser

Den beløbsmæssige størrelse af dividender, der er Almindelig praksis:
indregnet som udlodninger til minoritetsinteresser. [Refe IAS 1 106 d
rence: minoritetsinteresser]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu X duration,
debit
tionsToOwnersOfParent

Udbytte indregnet som
udlodninger til ejere af
modervirksomheden

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte, der er indregnet Almindelig praksis:
som udlodninger til ejere af modervirksomheden. [Refe IAS 1 106 d
rence: modervirksomhed [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu X duration,
tionsToOwnersOfParentRela
debit
tingToCurrentYear

Udbytte indregnet som
udlodninger til ejere af
modervirksomheden, aktuelle
regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte for de aktuelle Almindelig praksis:
regnskabsår, der er indregnet som udlodninger til ejere IAS 1 106 d
af modervirksomheden. [Reference: modervirksomhed
[member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu X duration,
tionsToOwnersOfParentRela
debit
tingToPriorYears

Udbytte indregnet som
udlodninger til ejere af
modervirksomheden, tidligere
regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte for tidligere regn Almindelig praksis:
skabsår, der er indregnet som udlodninger til ejere af IAS 1 106 d
modervirksomheden.
[Reference:
modervirksomhed
[member]]
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udbytte indregnet som
udlodninger til ejere pr. aktie

Den beløbsmæssige størrelse pr. aktie af udbytte, der er Oplysning: IAS 1 107
indregnet som udlodninger til ejere.

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest
X duration,
mentsInEquityInstrumentsDesig credit
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meDerecognisedDuringPeriod

Indregnet udbytte fra
investeringer i
egenkapitalinstrumenter
klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
hvor indregning ophører i
løbet af regnskabsåret

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte fra investeringer i Oplysning: IFRS 7 11A d
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, hvor
indregning er ophørt i løbet af regnskabsåret. [Reference:
investeringer i egenkapitalinstrumenter, der klassificeres til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst [member]]

ifrs-full

X duration,
DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig credit
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meHeldAtEndOfReportingPe
riod

Indregnet udbytte fra
investeringer i
egenkapitalinstrumenter
klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
der besiddes ved slutningen af
regnskabsåret

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte fra investeringer i Oplysning: IFRS 7 11A d
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, der
besiddes ved slutningen af regnskabsåret. [Reference: inve
steringer i egenkapitalinstrumenter, der klassificeres til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst [member]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Virksomhedens domicil

Virksomhedens hjemland. [Reference: hjemland [membe Oplysning: IAS 1 138 a
r]]

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X duration,
debit

Omkostninger forbundet med
donationer og tilskud

Omkostningerne til donationer og tilskud.

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

ifrs-full

EarningsPerShareTable

Den Europæiske Unions Tidende
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duration
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Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

Indtjening pr. aktie [abstract]
text block

Indtjening pr. aktie [text block] Oplysninger om indtjening pr. aktie.

Oplysning: IAS 33 66

table

Indtjening pr. aktie [table]

Tabel med oplysninger om indtjening pr. aktie.

Oplysning: IAS 33 66

18.12.2020

Indtjening pr. aktie [line items] Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Omvurderingens
ikrafttrædelsestidspunkt,
brugsretsaktiver

Ikrafttrædelsestidspunktet for omvurderingen af brugsrets Oplysning: IFRS 16 57
aktiver opført til omvurderet værdi. [Reference: brugsrets
aktiver]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

text

Omvurderingens
ikrafttrædelsestidspunkt,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Ikrafttrædelsestidspunktet for omvurderingen af kategorier Oplysning: IAS 38 124 a i
af immaterielle aktiver bortset fra goodwill opført til
omvurderet værdi. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Omvurderingens
ikrafttrædelsestidspunkt,
materielle anlægsaktiver

Ikrafttrædelsestidspunktet for omvurderingen af materielle Oplysning: IAS 16 77 a
anlægsaktiver opført til omvurderet værdi. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplicationO
fIFRS9

X.XX instant

Effektiv rente fastlagt på datoen
for omklassifikation af
finansielle aktiver fra
kategorien dagsværdi gennem
resultatet,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den effektive rente fastlagt på datoen for virksomhedens Oplysning: IFRS 7 42N a
omklassifikation af sine finansielle aktiver fra kategorien
dagsværdi gennem resultatet som følge af overgangen til
IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialLiabilitiesFirstApplicatio
nOfIFRS9

X.XX instant

Effektiv rente fastlagt på datoen
for omklassifikation af
finansielle forpligtelser fra
kategorien dagsværdi gennem
resultatet,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den effektive rente fastlagt på datoen for virksomhedens Oplysning: IFRS 7 42N a
omklassifikation af sine finansielle forpligtelser fra katego
rien dagsværdi gennem resultatet som følge af overgangen
til IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X.XX instant

Effektiv rente for finansielle
aktiver, der omklassificeres fra
finansielle aktiver disponible
for salg

Den effektive rente for finansielle aktiver, der er omklas Oplysning: IFRS 7 12A f —
sificeret fra målingskategorien disponible for salg. [Refe Udløbsdato 1.1.2021
rence: finansielle aktiver]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X.XX instant

Effektiv rente for finansielle
aktiver, der omklassificeres fra
finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet

Den effektive rente for finansielle aktiver, der er omklas Oplysning: IFRS 7 12A f —
sificeret fra kategorien måling til dagsværdi gennem resul Udløbsdato 1.1.2021
tatet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

axis

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Virkning af justeringer, som er Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 113 b —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021
foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
eller begreberne i tabellen.
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [axis]

EffectOfAdjustmentsMadeW
member
henEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesMember

Virkning af justeringer, som er
foretaget, da virksomheden
ændrede grundlaget for
opdeling af finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig
totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte
deltagelse [member]

Dette element står for virkningen af justeringerne i poster Oplysning: IFRS 17 113 b —
i årsregnskabet, der påvirkes af ændringen af grundlaget Ikrafttrædelse 1.1.2021
for opdeling af finansielle forsikringsindtægter (-udgifter)
mellem resultatet og øvrig totalindkomst for kontrakter
med elementer af direkte deltagelse. [Reference: beskri
velse af sammensætningen af underliggende poster for
kontrakter med elementer af direkte deltagelse, finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Virkningen af aktivets loft
[member]

Dette element står for virkningen af aktivets loft i en Oplysning: IAS 19 140 a iii
ydelsesbaseret pensionsordning. Aktivets loft er nutidsvær
dien af eventuelle økonomiske fordele i form af tilbage
betalinger fra den ydelsesbaserede pensionsordning eller
reduktioner i fremtidige bidrag til den ydelsesbaserede
pensionsordning. [Reference: ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Virkning af
Virkningen af valutakursændringer på likvider, der Oplysning: IAS 7 25,
valutakursændringer på likvider besiddes eller er forfaldne i fremmed valuta. [Reference: oplysning: IAS 7 28
likvider]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalent
sAbstract

Virkning af
valutakursændringer på likvider
[abstract]

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachReclas axis
sificationAxis

Virkning af omklassificering
ved anvendelse af »overlay«tilgangen [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 4 39L e —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse fra
eller begreberne i tabellen.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

18.12.2020
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EffectOfOverlayApproachReclas member
sificationMember

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsMem
ber

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Virkning af overgang til IFRS
[member]

Dette element står for den økonomiske virkning af over Oplysning: IFRS 1 24
gangen fra de tidligere regnskabsprincipper til IFRS. [Refe
rence: tidligere regnskabsprincipper [member], IFRS-stan
darder [member]]

EffectOnAdjustmentToContrac
tualServiceMarginOfChoiceNot
ToAdjustContractualServiceMar
ginForSomeChangesInFulfil
mentCashFlowsForContracts
WithDirectParticipationFeatures

X duration,
credit

Virkning på justeringen af
kontraktmæssig servicemargen
af valget om ikke at justere den
kontraktmæssige servicemargin
for visse ændringer i
opfyldelsespengestrømmene for
kontrakter med elementer af
direkte deltagelse

Den virkning, som valget om ikke at justere den kontrakt Oplysning: IFRS 17 112 —
mæssige servicemargin for visse ændringer i opfyldelses Ikrafttrædelse 1.1.2021
pengestrømmene har på justeringen af den kontraktmæs
sige servicemargen i indeværende periode, for kontrakter
med elementer af direkte deltagelse. [Reference: beskri
velse af sammensætningen af underliggende poster for
kontrakter med elementer af direkte deltagelse]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYear
Member

member

Otte år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet otte år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Eldistribution [member]

Dette element står for en virksomhedens eldistributions eksempel: IFRS 14 IE2,
aktiviteter.
eksempel: IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Eliminering af beløb mellem
segmenter [member]

Dette element står for eliminering af beløb mellem eksempel: IFRS 8 IG4,
segmenter i afstemningerne af segmenternes samlede eksempel: IFRS 8 28
beløb med de beløb, der er indregnet i virksomhedens
årsregnskab.

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Omkostninger vedrørende
personaleydelser

Omkostninger vedrørende alle former for vederlag, som eksempel: IAS 1 102,
virksomheden giver for ansattes arbejdsydelser eller for oplysning: IAS 1 99,
ansættelsesforholdets ophør.
oplysning: IAS 1 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Bidrag fra ansatte

Den beløbsmæssige større af bidrag fra ansatte til fratræ Oplysning: IAS 26 35 b ii
delsesordninger.

L 429/317
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EmployerContributions

X duration,
credit

Bidrag fra arbejdsgiver

Den beløbsmæssige størrelse af bidrag fra arbejdsgiver til Oplysning: IAS 26 35 b i
fratrædelsesordninger.

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Energiomkostninger

Omkostningerne til forbrug af energi.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Energitransmissionsafgifter

Afgifter for transmission af energi.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit
mentsOrContingentLiabilities
Member

member

Påtagelse af væsentlige
forpligtelser eller
eventualforpligtelser [member]

Dette element står for påtagelse af væsentlige forpligtelser eksempel: IAS 10 22 i
eller eventualforpligtelser. [Reference: eventualforpligtelser
[member]]

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstruments
Member

member

Virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[member]

Dette element står for egenkapitalinstrumenter udstedt af Oplysning: IFRS 13 93
virksomheden. Det repræsenterer også standardværdien
for aksen »Kategorier af virksomhedens egne egenkapital
instrumenter«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociatesMem
ber

member

Virksomhedens total for
associerede virksomheder
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen Oplysning: IAS 27 17 b,
»Associerede virksomheder«, hvis der ikke anvendes et oplysning: IAS 27 16 b,
andet element.
oplysning: IFRS 12 B4 d,
oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombi
nationsMember

member

Virksomhedens total for
virksomhedssammenslutninger
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Virk Oplysning: IFRS 3 B64,
somhedssammenslutninger«, hvis der ikke anvendes et oplysning: IFRS 3 B67
andet element.

DA
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

EntitysTotalForCashgeneratingU member
nitsMember

Virksomhedens total for
pengestrømsfrembringende
enheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Penge Oplysning: IAS 36 134,
strømsfrembringende enheder«, hvis der ikke anvendes et oplysning: IAS 36 135
andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Virksomhedens total for
konsoliderede, strukturerede
virksomheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Konso Oplysning: IFRS 12 Karakteren
liderede, strukturerede virksomheder«, hvis der ikke af de risici, der er forbundet
anvendes et andet element.
med en virksomheds
kapitalandele i konsoliderede,
strukturerede virksomheder

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Virksomhedens total for
eksterne kreditvurderinger
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Eks Oplysning: IFRS 4 39G a —
terne kreditvurderinger«, hvis der ikke anvendes et andet Udløbsdato 1.1.2021,
element.
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG24 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmentOfFi
nancialAssetsMember

member

Virksomhedens total for
værdiforringelse af finansielle
aktiver [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Værdi Oplysning: IFRS 7 37 —
forringelse af finansielle aktiver«, hvis der ikke anvendes et Udløbsdato 1.1.2021
andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMember

member

Virksomhedens total for de
enkelte aktiver eller
pengestrømsfrembringende
enheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Enkelte Oplysning: IAS 36 130
aktiver eller pengestrømsfrembringende enheder«, hvis der
ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Virksomhedens total for
interne kreditvurderinger
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Interne Oplysning: IFRS 4 39G a —
kreditvurderinger«, hvis der ikke anvendes et andet Udløbsdato 1.1.2021,
element.
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG25 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021
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ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Virksomhedens total for
driftsfællesskaber [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Drifts Oplysning: IFRS 12 B4 c
fællesskaber«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

member

Virksomhedens total for joint
ventures [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Joint Oplysning: IAS 27 17 b,
ventures«, hvis der ikke anvendes et andet element.
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 b,
oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

member

Virksomhedens total for
sandsynlighed for
misligholdelse [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Sand eksempel: IFRS 7 IG20C,
synlighed for misligholdelse«, hvis der ikke anvendes et eksempel: IFRS 7 35M
andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

member

Virksomhedens total for
nærtstående parter [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Katego Oplysning: IAS 24 19
rier af nærtstående parter«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

member

Virksomhedens total for
segmentkonsolideringsposter
[member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Seg Oplysning: IFRS 8 28
mentkonsolideringsposter«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiariesMem member
ber

Virksomhedens total for
dattervirksomheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Datter Oplysning: IAS 27 17 b,
virksomheder«, hvis der ikke anvendes et andet element. oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Virksomhedens total for
ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Ukon Oplysning: IFRS 12 B4 e
soliderede, strukturerede virksomheder«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

member

Virksomhedens total for
ukonsoliderede
dattervirksomheder [member]

Dette element står for standardværdien for aksen »Ukon Oplysning: IFRS 12 19B
soliderede dattervirksomheder«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

18.12.2020
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EntitysTotalForJointOperations
Member
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ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
credit

Etiket

Egenkapital

Dokumentationsetikette

Referencer

Equity

Den beløbsmæssige størrelse af andelen af den forskels Oplysning: IAS 1 55,
værdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhedens oplysning: IAS 1 78 e,
aktiver trækker alle dens forpligtelser.
oplysning: IFRS 1 24 a,
oplysning: IFRS 1 32 a i,
oplysning: IFRS 13 93 a,
oplysning: IFRS 13 93 b,
oplysning: IFRS 13 93 e

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
Parent

X instant,
credit

Egenkapital, der kan henføres
til ejerne af
modervirksomheden

Den beløbsmæssige størrelse af egenkapital, der kan Oplysning: IAS 1 54 r
henføres til ejerne af modervirksomheden. Dette
udelukker specifikt minoritetsinteresser.

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

member

Egenkapital, der kan henføres
til ejerne af
modervirksomheden [member]

Dette element står for egenkapital, der kan henføres til Oplysning: IAS 1 106
ejerne af modervirksomheden.

ifrs-full

EquityInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Egenkapitalinstrumenter, bidrag Det beløb, hvormed instrumenter, der repræsenterer egen eksempel: IAS 19 142 b
til dagsværdien af ordningens
kapital (ikke gæld), bidrager til dagsværdien af aktiver i
aktiver
ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordnin
gens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Egenkapitalinstrumenter, som
besiddes

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Egenkapital [abstract]
X instant,
credit

Egenkapital og forpligtelser

Egenkapital og forpligtelser
[abstract]

L 429/321

Den beløbsmæssige størrelse af instrumenter, som virk Almindelig praksis: IAS 1 55
somheden besidder, og som repræsenterer en andel af den
forskelsværdi, der fremkommer, når man fra en anden
virksomheds aktiver trækker alle dens forpligtelser.

Den Europæiske Unions Tidende

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens egen Oplysning: IAS 1 55
kapital og forpligtelser. [Reference: egenkapital, forpligtel
ser]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den overtagende virksomheds
egenkapitalinteresser

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af den over Oplysning: IFRS 3 B64 f iv
tagende virksomheds egenkapitalinteresser, der er over
draget som vederlag ved en virksomhedssammenslutning.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Egenkapitalinvesteringer
[member]

Dette element står for investeringer i egenkapitalinstru eksempel: IFRS 7 IG40B,
menter.
eksempel: IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X instant,
credit

Egenkapital, kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Egenkapitalbeløbet, kreditsaldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 21
forpligtelser. [Reference: egenkapital, forpligtelser, kredit
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

EquityMember

member

Egenkapital [member]

Dette element står for andelen af den forskelsværdi, der Oplysning: IAS 1 106
fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver
trækker alle dens forpligtelser. Det repræsenterer også
standardværdien for aksen »Egenkapitalelementer«, hvis
der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Risiko i relation til kursen på
egenkapitalinstrumenter
[member]

Dette element står for en komponent af andre pris- og eksempel: IFRS 7 IG32,
kursrisici, som repræsenterer risikoen for, at dagsværdien eksempel: IFRS 7 40 a
af eller fremtidige pengestrømme fra et finansielt instru
ment vil svinge som følge af ændringer i kurser på egen
kapitalinstrumenter. [Reference: finansielle instrumenter,
kategori [member]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancial
Liabilities

X duration

Egenkapital omklassificeret til
finansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af egenkapital, der er Oplysning: IAS 1 80A
omklassificeret til finansielle forpligtelser. [Reference:
egenkapital, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Skønnede pengestrømme fra
finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver disponible for salg

De skønnede pengestrømme fra finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12A f —
omklassificeret fra kategorien disponible for salg. [Refe Udløbsdato 1.1.2021
rence: finansielle aktiver disponible for salg]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Skønnede pengestrømme fra
finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet

De skønnede pengestrømme fra finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12A f —
omklassificeret fra kategorien dagsværdi gennem resulta Udløbsdato 1.1.2021
tet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet]

18.12.2020

X instant,
credit
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EquityInterestsOfAcquirer

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Skønnet økonomisk virkning,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af den skønnede Oplysning: IFRS 3 B64 j i
økonomiske virkning af eventualforpligtelser i en virk
somhedssammenslutning, som ikke blev indregnet, fordi
deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt. [Reference:
eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentAssets

X instant,
debit

Skønnet økonomisk virkning
af eventualaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af den skønnede Oplysning: IAS 37 89
økonomiske virkning af mulige aktiver, der hidrører fra
tidligere begivenheder, og hvis eksistens kun kan
bekræftes ved, at en eller flere usikre fremtidige begiven
heder, som ikke er helt under virksomhedens kontrol,
indtræffer.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentLiabilities

X instant,
credit

Skønnet økonomisk virkning
af eventualforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af den skønnede Oplysning: IAS 37 86 a
økonomiske virkning af eventualforpligtelser. [Reference:
eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpec
tedToBePaidToPlan

X duration,
credit

Skøn over forventede bidrag til Skønnet over de forventede bidrag til en ydelsesbaseret Oplysning: IAS 19 147 b,
pensionsordning for næste regnskabsår. [Reference: ydel oplysning: IAS 19 148 d iii
ordningen for næste
regnskabsår
sesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

EstimateOfUndiscoun
tedClaimsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Skøn over udiskonterede krav
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Skønnet over den udiskonterede størrelse af de krav, der Oplysning: IFRS 17 130 —
hidrører fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for Ikrafttrædelse 1.1.2021
IFRS 17.

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashFlowsMember

member

Skøn over nutidsværdien af
fremtidige pengestrømme
[member]

Dette element står for skønnene over nutidsværdien af de Oplysning: IFRS 17 100 c i —
fremtidige pengestrømme i forbindelse med forsikrings Ikrafttrædelse 1.1.2021,
kontrakter. [Reference: forsikringskontrakter [member]]
oplysning: IFRS 17 101 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashInflowsMember

member

Skøn over nutidsværdien af
fremtidige indgående
pengestrømme [member]

Dette element står for skønnene over nutidsværdien af Oplysning: IFRS 17 107 b —
fremtidige indgående pengestrømme i forbindelse med Ikrafttrædelse 1.1.2021
forsikringskontrakter. [Reference: forsikringskontrakter
[member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Skøn over nutidsværdien af
fremtidige udgående
(indgående) pengestrømme, der
opstår som følge af kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17, og som er
forpligtelser

Skønnene over nutidsværdien af fremtidige udgående Oplysning: IFRS 17 132 b ii
(indgående) pengestrømme hidrørende fra kontrakter — Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17, som er forplig
telser.
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EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation
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ifrs-full
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attributter
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Dokumentationsetikette

Referencer

member

Skøn over nutidsværdien af
fremtidige udgående
pengestrømme [member]

Dette element står for skønnene over nutidsværdien af Oplysning: IFRS 17 107 a —
fremtidige udgående pengestrømme i forbindelse med Ikrafttrædelse 1.1.2021
forsikringskontrakter. [Reference: forsikringskontrakter
[member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsOtherThanInsu
ranceAcquisitionCash
FlowsMember

member

Skøn over nutidsværdien af
fremtidige udgående
pengestrømme, bortset fra
pengestrømme i forbindelse
med erhvervelse af forsikringer
[member]

Dette element står for skønnene over nutidsværdien af Oplysning: IFRS 17 107 a —
fremtidige udgående pengestrømme, bortset fra penge Ikrafttrædelse 1.1.2021
strømmene i forbindelse med erhvervelse af forsikringer.
[Reference: skøn over nutidsværdien af pengestrømme i
forbindelse med erhvervelse af forsikringer [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfInsu
ranceAcquisitionCash
FlowsMember

member

Skøn over nutidsværdien af
pengestrømme i forbindelse
med erhvervelse af forsikringer
[member]

Dette element står for skønnene over nutidsværdien af Oplysning: IFRS 17 107 a —
pengestrømmene i forbindelse med erhvervelse af forsik Ikrafttrædelse 1.1.2021
ringer. Pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af
forsikringer er pengestrømme, der hidrører fra omkost
ningerne ved salg, tegning og etablering af en gruppe af
forsikringskontrakter, som direkte kan henføres til den
portefølje af forsikringskontrakter, som gruppen tilhører.
Sådanne pengestrømme omfatter pengestrømme, som
ikke direkte kan henføres til individuelle kontrakter eller
til grupper af forsikringskontrakter inden for porteføljen.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Omklassifikation af finansielle
aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 12B
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Omklassifikation af finansielle
aktiver [member]

Dette element står for omklassifikation af finansielle akti Oplysning: IFRS 7 12B
ver. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Omklassifikation af finansielle aktiver«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

Skyldige punktafgifter

Den beløbsmæssige størrelse af skyldige punktafgifter.

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstandingSha
reOptions2019

X.XX instant

Udnyttelseskurs for
aktieoptioner i omløb

Udnyttelseskursen for aktieoptioner i omløb.

Oplysning: IFRS 2 45 d

Den Europæiske Unions Tidende

EstimatesOfPresentValueOfFutu
reCashOutflowsMember
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ifrs-full
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Valutakursforskelle hidrørende
fra omregning [abstract]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udnyttelseskurs, tildelte
aktieoptioner

Udnyttelseskursen for tildelte aktieoptioner.

Oplysning: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchaseOfPutta
bleFinancialInstruments

X duration,
credit

Forventet udgående
pengestrøm ved indløsning
eller tilbagekøb af indløselige
finansielle instrumenter

Den forventede udgående pengestrøm ved indløsningen Oplysning: IAS 1 136A c
eller tilbagekøbet af indløselige finansielle instrumenter,
der klassificeres som egenkapital. [Reference: likviditets
risiko [member], finansielle instrumenter, kategori [mem
ber]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollectivel
yAssessedMember

member

Forventede kredittab vurderet
samlet [member]

Dette element står for forventede kredittab, som vurderes eksempel: IFRS 7 IG20B,
samlet. [Reference: metode til vurdering af forventede eksempel: IFRS 7 35H,
kredittab [member]]
eksempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividual
lyAssessedMember

member

Forventede kredittab vurderet
separat [member]

Dette element står for forventede kredittab, som vurderes eksempel: IFRS 7 IG20B,
separat. [Reference: metode til vurdering af forventede eksempel: IFRS 7 35H,
kredittab [member]]
eksempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant

Forventet kredittabsrate

Den forventede kredittabsrate, beregnet som en eksempel: IFRS 7 IG20D,
procentdel af den regnskabsmæssige bruttoværdi. Forven eksempel: IFRS 7 35N
tede kredittab er det vægtede gennemsnit af kredittab med
de respektive risici for misligholdelse som vægte.

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercenta
geShareOptionsGranted

X.XX
duration

Forventet udbytte i procent,
tildelte aktieoptioner

Det forventede udbytte i procent, der anvendes til at Oplysning: IFRS 2 47 a i
beregne dagsværdien af tildelte aktieoptioner.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X duration

Forventet udbytte, tildelte
aktieoptioner

Den beløbsmæssige størrelse af et forventet udbytte, der Oplysning: IFRS 2 47 a i
anvendes til at beregne dagsværdien af tildelte aktieoptio
ner.

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
debit

Forventet godtgørelse,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Det beløb, der forventes godtgjort af tredjepart, til Oplysning: IFRS 3 B67 c,
dækning af omkostninger til indfrielse af en eventualfor oplysning: IFRS 3 B64 j
pligtelse, der indregnes i en virksomhedssammenslutning.
[Reference: eventualforpligtelser [member], virksomheds
sammenslutninger [member]]
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Forventet godtgørelse, andre
hensatte forpligtelser

Det beløb, der forventes godtgjort af tredjepart, til Oplysning: IAS 37 85 c
dækning af omkostninger til indfrielse af andre hensatte
forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResources

X duration,
debit

Omkostninger hidrørende fra
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Oplysning: IFRS 6 24 b
hidrører fra eftersøgning efter mineralressourcer, herunder
mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende
ressourcer, efter at virksomheden har opnået juridiske
rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt
fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle
levedygtighed af udvinding af mineralressourcen.

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Omkostninger hidrørende fra
forsikringskontrakter

Omkostningerne hidrørende fra forsikringskontrakter. Oplysning: IFRS 4 37 b —
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Omkostninger efter art

Omkostningerne sammendraget på baggrund af art Oplysning: IAS 1 99
(eksempelvis afskrivninger, materialekøb, transport
omkostninger, personaleydelser og reklameomkostninger)
og ikke allokeret yderligere på funktioner i virksomheden.

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDi
scountOnProvisions

X duration,
debit

Omkostninger hidrørende fra
afvikling af effekten af
diskontering på hensættelser

De indregnede omkostninger, der hidrører fra afviklingen Almindelig praksis:
af effekten af diskontering på hensættelser som følge af IAS 1 112 c
virkningen af tidsforløbet. [Reference: andre hensatte
forpligtelser]

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Omkostninger i forbindelse
med krav fra og ydelser til
forsikringstagere uden fradrag
af reassurance

Omkostningerne i forbindelse med krav fra og ydelser til eksempel: IAS 1 85 —
forsikringstagere uden fradrag af reassurance.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG24 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseFromCashsettledShare
basedPaymentTransactions
InWhichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets

X duration,
debit

Omkostninger, som hidrører
fra aktiebaseret vederlæggelse
med kontantafregning, hvor
modtagne varer eller
tjenesteydelser ikke opfyldte
kravene til indregning som
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Almindelig praksis:
hidrører fra aktiebaseret vederlæggelse med kontantafreg IAS 1 112 c
ning, hvor de modtagne varer eller tjenesteydelser ikke
opfyldte kravene til indregning som aktiver. [Reference:
omkostninger, som hidrører fra aktiebaseret vederlæg
gelse, hvor modtagne varer eller tjenesteydelser ikke
opfyldte kravene til indregning som aktiver]

Omkostninger efter art
[abstract]

18.12.2020
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Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostningerne i forbindelse med virksomhedens fort Oplysning: IFRS 7 42G b
satte engagement i finansielle aktiver, hvor indregning er
ophørt (f.eks. dagsværdiændringer i afledte finansielle
instrumenter). [Reference: finansielle aktiver, afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve X instant,
mentInDerecognisedFinancialAs debit
setsCumulativelyRecognised

Indregnede akkumulerede
omkostninger i forbindelse
med fortsat engagement i
finansielle aktiver, hvor
indregning er ophørt

De indregnede akkumulerede omkostninger i forbindelse Oplysning: IFRS 7 42G b
med virksomhedens fortsatte engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er ophørt (f.eks. dagsværdi
ændringer i afledte finansielle instrumenter). [Reference:
omkostninger i forbindelse med fortsat engagement i
finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt, afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledShare
basedPaymentTransactions
InWhichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets

X duration,
debit

Omkostninger, som hidrører
fra aktiebaseret vederlæggelse
afregnet i egenkapital, hvor
modtagne varer eller
tjenesteydelser ikke opfyldte
kravene til indregning som
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Oplysning: IFRS 2 51 a
hidrører fra aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapi
tal, hvor de modtagne varer eller tjenesteydelser ikke
opfyldte kravene til indregning som aktiver. [Reference:
omkostninger, som hidrører fra aktiebaseret vederlæg
gelse, hvor modtagne varer eller tjenesteydelser ikke
opfyldte kravene til indregning som aktiver]

ifrs-full

X duration,
ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGood debit
sOrServicesReceivedDidNotQua
lifyForRecognitionAsAssets

Omkostninger, som hidrører
fra aktiebaseret vederlæggelse,
hvor modtagne varer eller
tjenesteydelser ikke opfyldte
kravene til indregning som
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Oplysning: IFRS 2 51 a
hidrører fra aktiebaseret vederlæggelse, hvor de modtagne
varer eller tjenesteydelser ikke opfyldte kravene til indreg
ning som aktiver.

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQua
lifyForRecognitionAsAssetsAbs
tract

Omkostninger, som hidrører
fra aktiebaseret vederlæggelse,
hvor de modtagne varer eller
tjenesteydelser ikke opfyldte
kravene til indregning som
aktiver [abstract]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEm
ployees

X duration,
debit

Omkostninger, som hidrører
fra aktiebaseret vederlæggelse
med ansatte

De omkostninger, som hidrører fra aktiebaseret vederlæg Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
gelse med ansatte.
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eksempel: IFRS 4 IG37 d —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021

X duration,
credit

Omkostning (indtægt)
indregnet i resultatet,
forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende
fra omkostning eller indtægt indregnet i resultater. [Refe
rence: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskon
trakter og reassurancekontrakter]

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringActivi
ties

X duration,
debit

Omstruktureringsomkostninger

Omstruktureringsomkostningerne. En omstrukturering er Oplysning: IAS 1 98 b
en af ledelsen planlagt og kontrolleret proces, som
væsentligt ændrer enten omfanget af en virksomheds
forretningsområde eller måden, hvorpå den pågældende
forretning drives. Disse programmer omfatter: a) salg
eller nedlæggelse af et forretningsområde, b) nedlukning
af forretningssteder eller flytning af aktiviteter fra et land
eller en region til et andet sted, c) ændringer i ledelses
struktur og d) gennemgribende omstruktureringer, som
har en væsentlig virkning på arten af virksomhedens akti
viteter eller dens fokusområder.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPe
riodForBadAndDoubtfulDebts
ForRelatedPartyTransaction

X duration,
debit

Indregnet omkostning i
regnskabsåret til forventede tab
på tilgodehavender eller
dubiøse tilgodehavender fra
nærtstående parter

Den i regnskabsåret indregnede omkostning til forventede Oplysning: IAS 24 18 d
tab på tilgodehavender eller dubiøse tilgodehavender fra
nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [mem
ber]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOfLow X duration,
valueAssetsForWhichRecognitio debit
nExemptionHasBeenUsed

Omkostninger vedrørende
leasingkontrakter, hvor
aktiverne har en lav værdi, og
hvor undtagelsen fra
indregning er blevet anvendt

Omkostningerne vedrørende leasingkontrakter, hvor akti Oplysning: IFRS 16 53 d
verne har en lav værdi, og som er blevet regnskabsmæs
sigt behandlet i henhold til afsnit 6 i IFRS 16. Disse
omkostninger omfatter ikke omkostningerne vedrørende
korte leasingkontrakter, hvor aktiverne har en lav værdi.

ifrs-full

ExpenseRelatingToShortterm
LeasesForWhichRecognitionE
xemptionHasBeenUsed

Omkostninger vedrørende
korte leasingkontrakter, hvor
undtagelsen fra indregning er
blevet anvendt

Omkostningerne vedrørende korte leasingkontrakter, som Oplysning: IFRS 16 53 c
er blevet regnskabsmæssigt behandlet i henhold til afsnit
6 i IFRS 16. Disse omkostninger behøver ikke omfatte
omkostningerne vedrørende leasingkontrakter med en
leasingperiode på højst en måned. En kort leasingkontrakt
er en leasingkontrakt, som på påbegyndelsesdatoen har en
leasingperiode på højst 12 måneder. En leasingkontrakt,
som indeholder en købsoption, er ikke en kort leasing
kontrakt.

X duration,
debit
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ContractsIssued

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostninger i form af
variable leasingydelser, som
ikke indgår i målingen af
leasingforpligtelser

Omkostningerne i form af variable leasingydelser, som Oplysning: IFRS 16 53 e
ikke indgår i målingen af leasingforpligtelserne. Variable
leasingydelser er den del af ydelserne, som leasingtager
erlægger til leasinggiver for brugsretten til et underlig
gende aktiv i leasingperioden, og som varierer som
følge af efter påbegyndelsesdatoen indtrufne ændringer i
andre forhold eller omstændigheder end blot tiden. [Refe
rence: leasingforpligtelser]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsuran
ceHeld

X duration,
debit

Omkostninger hidrørende fra
reassurancekontrakter

Omkostningerne hidrørende fra reassurancekontrakter, eksempel: IAS 1 85 —
som besiddes.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG24 d —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPre
miumsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Udgifter til allokering af
præmier, der betales til
reassurandør.

Den beløbsmæssige størrelse af udgifter forbundet med en Oplysning: IFRS 17 86 —
allokering af de præmier, der er betales til reassurandøren. Ikrafttrædelse 1.1.2021
[Reference: indgåede reassurancekontrakter [member]]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Omkostninger vedrørende
finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver disponible for salg, der
indregnes i resultatet

Omkostningerne indregnet i resultatet vedrørende finansi Oplysning: IFRS 7 12A e —
elle aktiver, der er omklassificeret fra kategorien Udløbsdato 1.1.2021
disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver
disponible for salg, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Omkostninger vedrørende
finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, der indregnes i
resultatet

Omkostningerne indregnet i resultatet vedrørende finansi Oplysning: IFRS 7 12A e —
elle aktiver, der er omklassificeret fra kategorien dagsværdi Udløbsdato 1.1.2021
gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet]

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClassi
fied

text

Redegørelse for, hvordan
koncessionsaftaler er blevet
klassificeret

Redegørelsen for, hvordan en koncessionsaftale er blevet Oplysning: SIC 29 6 e
klassificeret. [Reference: koncessionsaftaler [member]]
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Beskrivelse af den
regnskabspraksis og de
beregningsmetoder, der
anvendes i delårsregnskabet
[text block]

Erklæringen om, at der i delårsregnskabet er anvendt Oplysning: IAS 34 16A a
samme regnskabspraksis og beregningsmetoder som i
det seneste årsregnskab, eller, hvis regnskabspraksis eller
beregningsmetoder er blevet ændret, en beskrivelse af
arten og virkningen af ændringerne.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBet
weenDenominatorsUsedToCal
culateBasicAndDilutedEarnings
PerShare

text

Redegørelse for afstemning af
nævnere anvendt ved
beregning af indtjening og
udvandet indtjening pr. aktie

Den indbyrdes afstemning af de nævnere, der er anvendt Oplysning: IAS 33 70 b
ved beregningen af indtjening og udvandet indtjening pr.
aktie.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf
NumeratorToCalculateBasicEar
ningsPerShare

text

Redegørelse for afstemning af
nævner anvendt ved beregning
af indtjening pr. aktie

Redegørelsen for afstemningen af den nævner, der er Oplysning: IAS 33 70 a
anvendt ved beregningen af indtjeningen pr. aktie.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf
NumeratorToCalculateDilutedE
arningsPerShare

text

Redegørelse for afstemning af Redegørelsen for afstemningen af den nævner, der er Oplysning: IAS 33 70 a
nævner anvendt ved beregning anvendt ved beregningen af udvandet indtjening pr. aktie.
af udvandet indtjening pr. aktie

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsThat
WouldBeNecessaryToAchieve
FairPresentation

text

Redegørelse for reguleringer,
der ville være nødvendige for
at opnå et retvisende billede

Redegørelsen for ledelsens konklusioner, for så vidt angår Oplysning: IAS 1 23 b
hvilke reguleringer af årsregnskabets enkelte poster, der
ville være nødvendige for at opnå et retvisende billede i
tilfælde, hvor ledelsen konkluderer, at overholdelse af et
krav i en IFRS ville give et så misvisende resultat, at der
ville opstå uoverensstemmelse med målsætningen med
årsregnskaber som anført i begrebsrammen, men hvor
de relevante lovmæssige rammer forbyder en afvigelse
fra kravet.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineItemIn
StatementOfComprehensiveIn
comeInWhichGainIsRecognise
dInBargainPurchase

text

Beskrivelse af post i
totalindkomstopgørelsen med
indregnet gevinst ved
tilbudskøb

Beskrivelsen af posten i totalindkomstopgørelsen med Oplysning: IFRS 3 B64 n i
indregnet en gevinst ved et tilbudskøb. [Reference:
indregnet gevinst ved tilbudskøb]

ifrs-full

ExplanationOfAmountReclassifi text
edBetweenProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncome
ApplyingOverlayApproach

Redegørelse for beløb, der
omklassificeres mellem
resultatopgørelsen og
opgørelsen af øvrig
totalindkomst ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen

Redegørelsen for det beløb, der er omklassificeret mellem
resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst
ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, på en måde, som
gør det muligt for brugere af årsregnskaber at forstå,
hvordan dette beløb er udledt.

Oplysning: IFRS 4 39L d —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

18.12.2020
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Redegørelse for eventuelle
ændringer i spændet af
udiskonterede udfald og
årsager til disse ændringer for
betinget vederlag

Redegørelsen for eventuelle ændringer i spændet af udis Oplysning: IFRS 3 B67 b ii
konterede udfald og årsagerne til disse ændringer for
betingede vederlagsaktiver eller -forpligtelser i en virksom
hedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesInRe
cognisedAmountsOfContingent
Consideration

text

Redegørelsen for eventuelle
ændringer i det indregnede
betingede vederlag

Redegørelsen for eventuelle ændringer i indregnede beløb Oplysning: IFRS 3 B67 b i
for vederlagsaktiver eller -forpligtelser i en virksomheds
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquired
ByWayOfGovernmentGrantAn
dInitiallyRecognisedAtFairValue

text

Redegørelse for aktiver
erhvervet ved anvendelse af
offentligt tilskud og første gang
indregnet til dagsværdi

Redegørelsen for, hvorvidt aktiver erhvervet ved anven Oplysning: IAS 38 122 c iii
delse af offentligt tilskud og første gang indregnet til dags
værdi, måles efter indregning i henhold til kostpris
modellen eller omvurderingsmodellen. [Reference: til
dagsværdi [member], myndighed [member], offentlige
tilskud]

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionA
boutFutureWithSignificantRis
kOfResultingInMaterialAdjust
ments

text

Redegørelse for kilder til
skønsmæssig usikkerhed, som
indebærer en betydelig risiko
for at forårsage en væsentlig
regulering

Redegørelsen for væsentlige kilder til skønsmæssig usik Oplysning: IAS 1 125,
kerhed, som indebærer en betydelig risiko for at medføre oplysning: IFRIC 14 10
en væsentlig regulering.

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionsTo
MeasureInsuranceAssetsAndLia
bilities

text

Redegørelse for anvendt
metode til vurdering af
forudsætninger for måling af
indregnede aktiver,
forpligtelser, indtægter og
omkostninger hidrørende fra
forsikringskontrakter

Redegørelsen for den anvendte metode til vurdering af de Oplysning: IFRS 4 37 c —
forudsætninger, der har størst virkning på målingen af Udløbsdato 1.1.2021
indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkost
ninger hidrørende fra forsikringskontrakter.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPreparatio text
nOfUnadjustedComparativeIn
formation

Redegørelse for grundlaget for
udarbejdelse af ikkejusterede
sammenlignende oplysninger

Redegørelse for det grundlag, der er anvendt ved udarbej Oplysning: IFRS 10 C6B,
delsen af ikkejusterede sammenlignende oplysninger i oplysning: IFRS 11 C13B,
årsregnskabet.
oplysning: IAS 16 80A,
oplysning: IAS 27 18I,
oplysning: IAS 38 130I,
oplysning: IFRS 17 C27 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021
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Oplysninger om, hvilke(n) person(er), der godkendte Oplysning: IAS 10 17
årsregnskabets offentliggørelse.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActiviti
esThatPermittedInsurerToReas
sessWhetherItsActivitiesArePre
dominantlyConnectedWithInsu
rance

text

Den nærmere redegørelse for ændringen i aktiviteter, som Oplysning: IFRS 4 39C c iii —
Redegørelse for ændringen i
gav forsikringsgiver mulighed for at revurdere, hvorvidt Udløbsdato 1.1.2021
aktiviteter, som gav
forsikringsgiver mulighed for at dennes aktiviteter hovedsageligt har relation til forsikring.
genvurdere, hvorvidt dennes
aktiviteter hovedsageligt har
relation til forsikring

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActiviti
esThatResultedInInsurerNoLon
gerQualifyingToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

text

Redegørelse for ændringen i
aktiviteter, hvorefter
forsikringsgiver ikke længere
opfylder betingelserne for at
anvende den midlertidige
undtagelse fra IFRS 9

Den nærmere redegørelse for ændringen i aktiviteter, Oplysning: IFRS 4 39D c —
hvorefter forsikringsgiver ikke længere opfylder betingel Udløbsdato 1.1.2021
serne for at anvende den midlertidige undtagelse fra IFRS
9.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusi
nessModelForManagingFinancia
lAssets

text

Redegørelse for ændring i
forretningsmodel til styring af
finansielle aktiver

Redegørelsen for ændringen i virksomhedens forretnings Oplysning: IFRS 7 12B b
model til styring af finansielle aktiver. [Reference: finansi
elle aktiver]

ifrs-full

ExplanationOfChangeInName
OfReportingEntityOrOtherMe
ansOfIdentificationFromEn
dOfPrecedingReportingPeriod

text

Redegørelse for ændring af
navn på regnskabsaflæggende
virksomhed eller anden form
for identifikation fra
foregående regnskabsårs
afslutning

Redegørelsen for ændringen af navnet på den regnskabs Oplysning: IAS 1 51 a
aflæggende virksomhed eller anden form for identifikation
fra det foregående regnskabsårs afslutning.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli
cableTaxRatesToPreviousAc
countingPeriod

text

Redegørelse for ændringer i
anvendte skattesatser
sammenholdt med foregående
regnskabsår

Redegørelsen for ændringerne i virksomhedens anvendte Oplysning: IAS 12 81 d
skattesatser sammenholdt med det foregående regnskabs
år.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDes
criptionOfRetirementBenefitPlan

text

Redegørelse for ændringer i
beskrivelse af
fratrædelsesordning

Redegørelsen for ændringerne i beskrivelsen af fratrædel Oplysning: IAS 26 36 g
sesordningen i det regnskabsår, som dækkes af regnska
bet.

ifrs-full

ExplanationOfContractualObli
gationsToPurchaseConstructOr
DevelopInvestmentPropertyOr
ForRepairsMaintenanceOrEn
hancements

text

Redegørelse for kontraktlige
forpligtelser til at købe, opføre
eller om- eller tilbygge
investeringsejendomme eller til
at reparere, vedligeholde eller
forbedre disse

Redegørelsen for kontraktlige forpligtelser til at købe, Oplysning: IAS 40 75 h
opføre eller om- eller tilbygge investeringsejendomme
eller til at reparere, vedligeholde eller forbedre disse. [Refe
rence: investeringsejendomme]

18.12.2020
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ExplanationOfCreditRiskMana
gementPracticesAndHowThey
RelateToRecognitionAndMeasu
rementOfExpectedCreditLosse
sExplanatory

text block

Redegørelse for
kreditrisikostyringspraksis og
for, hvordan den er forbundet
med indregning og måling af
forventede kredittab [text
block]

Redegørelsen for kreditrisikostyringspraksis og for, Oplysning: IFRS 7 35F
hvordan den er forbundet med indregning og måling af
forventede kredittab.

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

Oplysning om afvigelse fra
IFRS

Oplysninger om virksomhedens afvigelse fra en IFRS og Oplysning: IAS 1 20 b,
om, at årsregnskabet er i overensstemmelse med relevante oplysning: IAS 1 20 c
IFRS-standarder, bortset fra at virksomheden er afveget fra
et bestemt krav for at opnå et retvisende billede. Dette
omfatter oplysning om navnet på den IFRS, virksomheden
er afveget fra, angivelse af hvori afvigelsen består,
herunder hvilken regnskabsmæssig behandling IFRS-stan
darden foreskriver, og hvorfor denne behandling under
omstændighederne ville give et så misvisende resultat, at
der ville opstå uoverensstemmelse med målsætningen
med årsregnskaber som anført i begrebsrammen, samt
hvilken behandling man i stedet har valgt. [Reference:
IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutside
LegalEntityThatIssuesContracts
WithinScopeOfIFRS4

text

Redegørelse for klassificerede
finansielle aktiver, der
indehaves uden for den
juridiske person, der udsteder
kontrakter, og som falder
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 4

Redegørelsen for eventuelle klassificerede finansielle akti
ver, der indehaves uden for den juridiske person, der
udsteder kontrakter, og som falder inden for anvendel
sesområdet for IFRS 4.

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

text

Redegørelse for investeringer i
arbejdsgiverens virksomhed

Redegørelsen for investeringerne i arbejdsgiverens virk Oplysning: IAS 26 35 a iv
somhed inden for rammerne af en fratrædelsesordning.

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuaran
teesGivenOrReceivedOfOutstan
dingBalancesForRelatedParty
Transaction

text

Beskrivelse af afgivne eller
modtagne garantier for
mellemværender i
transaktioner mellem
nærtstående parter

Beskrivelsen af de afgivne eller modtagne garantier for Oplysning: IAS 24 18 b ii
mellemværender i transaktioner mellem nærtstående
parter. [Reference: garantier [member], nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest
text
mentExceedingEitherFivePerCen
tOfNetAssetsAvailableForBene
fitsOrFivePerCentOfAnyClassOr
TypeOfSecurity

Oplysning om investeringer,
som enten overstiger 5 % af de
nettoaktiver, som er disponible
for ydelser, eller 5 % af hver
gruppe eller type af
værdipapirer

Oplysninger om hver enkelt investering, som enten over Oplysning: IAS 26 35 a iii
stiger 5 % af aktiverne i en fratrædelsesordning fratrukket
forpligtelser ud over den aktuarmæssige nutidsværdi af
lovede fratrædelsesydelser eller 5 % af hver gruppe eller
type af værdipapirer.
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Oplysning: IFRS 4 39L c —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text block

Redegørelse for forskellen
mellem forpligtelser i henhold
til operationelle
leasingkontrakter, hvorom der
er oplyst i henhold til IAS 17,
og leasingforpligtelser
indregnet på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
16 [text block]

Redegørelse for forskellen mellem: a) forpligtelser i Oplysning: IFRS 16 C12 b
henhold til operationelle leasingkontrakter, hvorom der
er oplyst i henhold til IAS 17 ved afslutningen af det
regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS 16, diskonteret ved anven
delse af den marginale lånerente på datoen for førstegang
sanvendelsen, og b) leasingforpligtelser indregnet i opgø
relsen af finansiel stilling på datoen for førstegangsanven
delsen af IFRS 16. Den marginale lånerente er den rente,
som leasingtager under lignende økonomiske rammer
skulle betale for over en tilsvarende løbetid og mod en
tilsvarende sikkerhed at låne de midler, som er nødven
dige for at opnå et aktiv af en værdi svarende til brugs
retsaktivets.

ExplanationOfDirectMeasure
text
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceived

Redegørelse for direkte måling
af dagsværdien af modtagne
varer eller tjenesteydelser

Redegørelsen for, hvordan dagsværdien af modtagne varer Oplysning: IFRS 2 48
eller tjenesteydelser blev opgjort, hvis der blev foretaget en
direkte måling (f.eks. om dagsværdien blev målt til en
markedspris for disse varer eller tjenesteydelser).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfInvest
mentPropertyCarriedAtCostOr
InAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModel

text

Oplysning om afhændelse af en
investeringsejendom til kostpris
eller i overensstemmelse med
IFRS 16 efter
dagsværdimodellen

Oplysninger om, at virksomheden har afhændet en inve Oplysning: IAS 40 78 d i
steringsejendom, som ikke er indregnet til dagsværdi, når
virksomheden måler investeringsejendomme til kostpris
eller i overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdi
modellen, fordi dagsværdien ikke løbende kan opgøres
pålideligt. [Reference: til kostpris eller i overensstemmelse
med IFRS 16 efter dagsværdimodellen [member], investe
ringsejendomme]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
text
ForBiologicalAssetForWhichFair
ValueBecomesReliablyMeasura
ble

Redegørelse af virkning af
ændringen for biologiske
aktiver, som kan måles
pålideligt til dagsværdi

Redegørelsen for virkningen af ændringen til dagsværdi Oplysning: IAS 41 56 c
måling af biologiske aktiver tidligere målt til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede
tab ved værdiforringelse, som kan måles pålideligt til
dagsværdi. [Reference: biologiske aktiver, tab ved værdi
forringelse]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesI
nAssumptionsToMeasureInsu
ranceAssetsAndInsuranceLiabili
ties

text

Redegørelsen for virkningen af ændringer i de forudsæt Oplysning: IFRS 4 37 d —
Redegørelse for virkning af
ændringer i forudsætninger for ninger, som ligger til grund for målingen af forsikrings Udløbsdato 1.1.2021
måling af forsikringsaktiver og aktiver og forsikringsforpligtelser, med separat indikation
af virkningen af hver ændring, som i væsentlig grad
forsikringsforpligtelser
påvirker årsregnskabet.
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Redegørelse for virkning af
Redegørelsen for virkningen af ændringer i virksomhedens Oplysning: IAS 34 16A i
ændringer i virksomhedens
sammensætning i delårsperioden, herunder virksomheds
sammensætning i delårsperiode sammenslutninger, opnåelse eller tab af bestemmende
indflydelse på dattervirksomheder og langfristede investe
ringer, omstruktureringer samt ophørte aktiviteter. [Refe
rence: virksomhedssammenslutninger [member], ophørte
aktiviteter [member], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
OnResultsOfOperationsForCur
rentPeriod

text

Redegørelse for virkning af
ændringer i plan om at sælge
anlægsaktiv eller
afståelsesgruppe, som besiddes
med henblik på salg, på
driftsresultatet for det aktuelle
regnskabsår

Redegørelsen for virkningen af beslutningen om at ændre Oplysning: IFRS 5 42
planen om at sælge anlægsaktiver eller afståelsesgrupper
på driftsresultatet for det aktuelle regnskabsår. [Reference:
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper,
der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
text
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
OnResultsOfOperationsForPrior
Period

Redegørelse for virkning af
ændringer i plan om at sælge
anlægsaktiv eller
afståelsesgruppe, som besiddes
med henblik på salg, på
driftsresultatet for tidligere
regnskabsår

Redegørelsen for virkningen af beslutningen om at ændre Oplysning: IFRS 5 42
planen om at sælge anlægsaktiver eller afståelsesgrupper
på driftsresultatet for præsenterede tidligere regnskabsår.
[Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse med henblik på salg]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnFinancialPosi
tions

text block

Redegørelse for virkning af
aktiebaseret vederlæggelse på
virksomhedens finansielle
stilling [text block]

Redegørelsen, der gør det muligt for regnskabsbrugere at Oplysning: IFRS 2 50
forstå virkningen af aktiebaseret vederlæggelse på virk
somhedens finansielle stilling.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Redegørelse for virkning af
aktiebaseret vederlæggelse på
virksomhedens resultat [text
block]

Redegørelsen, der gør det muligt for regnskabsbrugere at Oplysning: IFRS 2 50
forstå virkningen af aktiebaseret vederlæggelse på virk
somhedens resultat.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedCashFlows

text

Redegørelse for virkningen af
overgangen på præsenterede
pengestrømme

Redegørelse for væsentligste reguleringer i opgørelsen af Oplysning: IFRS 1 25,
pengestrømme som følge af overgangen fra de tidligere oplysning: IFRS 1 23
regnskabsprincipper til IFRS. [Reference: tidligere regn
skabsprincipper [member], IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPerfor
mance

text

Redegørelse for virkningen af
overgangen på den oplyste
finansielle stilling

Redegørelsen for, hvordan overgangen fra de tidligere Oplysning: IFRS 1 23
regnskabsprincipper til IFRS har påvirket virksomhedens
oplyste indtjening. [Reference: tidligere regnskabsprin
cipper [member], IFRS-standarder [member]]
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Redegørelse for virkningen af
overgangen på den oplyste
finansielle stilling

Redegørelsen for, hvordan overgangen fra de tidligere Oplysning: IFRS 1 23
regnskabsprincipper til IFRS har påvirket virksomhedens
oplyste finansielle stilling. [Reference: tidligere regnskabs
principper [member], IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin
gOfSatisfactionOfPerformance
ObligationsAndTypicalTimin
gOfPaymentHaveOnContractAs
setsAndContractLiabilitiesExpla
natory

text block

Redegørelse for virkning af
sammenhængen mellem
tidspunkt for opfyldelse af
leveringsforpligtelser og typisk
betalingstidspunkt på
kontraktlige aktiver og
kontraktlige forpligtelser [text
block]

Redegørelsen for virkningen af sammenhængen mellem Oplysning: IFRS 15 117
tidspunktet for opfyldelse af leveringsforpligtelser og det
typiske betalingstidspunkt på de kontraktlige aktiver og de
kontraktlige forpligtelser. [Reference: leveringsforpligtelser
[member], kontraktlige aktiver, kontraktlige forpligtelser]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Redegørelse for skønnet
økonomisk virkning,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Redegørelsen for den skønnede økonomiske virkning af Oplysning: IFRS 3 B64 j i
eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssam
menslutning. [Reference: eventualforpligtelser [member],
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectOfContingentAssets

text

Redegørelse for skønnet
økonomisk virkning af
eventualaktiver

Redegørelsen for den skønnede økonomiske virkning af Oplysning: IAS 37 89
mulige aktiver, der hidrører fra tidligere begivenheder, og
hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at en eller flere
usikre fremtidige begivenheder, som ikke er helt under
virksomhedens kontrol, indtræffer.

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasisFor
PreparationOfFinancialState
mentsWhenNotGoingConcern
Basis

text

Oplysning om og beskrivelse af Oplysninger om, at virksomheden ikke har udarbejdet Oplysning: IAS 1 25
grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet på en going concern-basis, og oplysning
årsregnskabet, hvis
om grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet.
årsregnskabet ikke udarbejdes
på en going concern-basis

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInRea
chingDecisionThatProvisionOf
SupportToPreviouslyUnconsoli
datedStructuredEntityResultedI
nObtainingControl

text

Redegørelse for faktorer, der
ligger til grund for
beslutningen om at yde støtte
til en hidtil ukonsolideret,
struktureret virksomhed, som
medførte, at virksomheden fik
bestemmende indflydelse

Redegørelsen for de relevante faktorer, der lå til grund for Oplysning: IFRS 12 16
en modervirksomheds eller en af dens dattervirksomhe
ders beslutning om at yde økonomisk eller anden støtte
til en hidtil ukonsolideret, struktureret virksomhed uden
at være kontraktlig forpligtet dertil, som medførte, at virk
somheden fik bestemmende indflydelse på den strukture
rede virksomhed. [Reference: datterselskaber [member],
ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]
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Redegørelse for forhold og
omstændigheder, som indikerer
en sjælden situation for
omklassifikation af finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet

Redegørelsen for de forhold og omstændigheder, som Oplysning: IFRS 7 12A c —
indikerer en sjælden situation for omklassifikation af Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver, som ikke længere besiddes med
henblik på salg eller tilbagekøb på kort sigt, fra kategorien
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet, omklassifikation af
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalManne
rAndTiming

text

Beskrivelse af forhold og
omstændigheder vedrørende
salg eller omklassifikation og
forventet afhændelse og måde,
hvorpå afhændelse forventes at
finde sted, og forventet
tidspunkt herfor

Beskrivelsen af de forhold og omstændigheder, som Oplysning: IFRS 5 41 b
vedrører salget, eller som fører til den forventede afhæn
delse, samt måden, hvorpå afhændelsen forventes at finde
sted, og det forventede tidspunkt for afhændelsen, når et
anlægsaktiv (eller en afståelsesgruppe) enten er blevet klas
sificeret som besiddelse med salg for øje eller solgt.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggrega
teCarryingAmountOfGoodwil
lOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesAllocatedToRec
overableAmountsIsSignificant

text

Oplysning om, at den samlede
regnskabsmæssige værdi af
goodwill eller immaterielle
aktiver med uendelig brugstid,
som er allokeret til
pengestrømsfrembringende
enheder, er væsentlig

Oplysninger om, at den samlede regnskabsmæssige værdi Oplysning: IAS 36 135
af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugs
tid, som er allokeret til den pengestrømsfrembringende
enhed (gruppe af enheder), er væsentlig sammenlignet
med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhe
dens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig
brugstid. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member],
pengestrømsfrembringende enheder [member], immateri
elle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarryin
gAmountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUsefulLi
vesIsNotSignificant

text

Oplysning om, at den
regnskabsmæssige værdi af
goodwill eller immaterielle
aktiver med uendelig brugstid
ikke er væsentlig

Oplysninger om, at den regnskabsmæssige værdi af good Oplysning: IAS 36 135
will eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som
er allokeret til en enhed (gruppe af enheder) på tværs af
flere forskellige pengestrømsfrembringende enheder
(grupper af enheder), ikke er væsentlig sammenlignet
med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhe
dens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig
brugstid. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member],
pengestrømsfrembringende enheder [member], immateri
elle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEntity
sOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialStatements
AfterIssue

text

Oplysning om, at
Oplysninger om, at virksomhedens ejere eller andre Oplysning: IAS 10 17
virksomhedens ejere eller andre personer har bemyndigelse til at ændre årsregnskabet
personer har bemyndigelse til efter offentliggørelse.
at ændre årsregnskabet efter
offentliggørelse
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ExplanationOfFactThatFinancial text
InstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
suredAreDerecognised

Oplysning om, at indregning af
finansielle instrumenter, hvis
dagsværdi tidligere ikke kunne
måles pålideligt, i givet fald
ophører

Oplysninger om, at indregningen af finansielle instrumen Oplysning: IFRS 7 30 e —
ter, hvis dagsværdi tidligere ikke kunne måles pålideligt, Udløbsdato 1.1.2021
ophører. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial text
StatementsAndCorrespondingFi
guresForPreviousPeriodsHaveBe
enRestatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctional
Currency

Oplysning om, at
årsregnskaber og
sammenligningstal for tidligere
regnskabsår er blevet
inflationskorrigeret grundet
ændringer i den funktionelle
valutas købekraft

Oplysninger om, at årsregnskaber og sammenligningstal Oplysning: IAS 29 39 a
for tidligere regnskabsår er blevet inflationskorrigeret
grundet ændringer i den funktionelle valutas købekraft,
og at de som følge heraf angives i den ved regnskabsårets
afslutning gældende måleenhed ved regnskabsaflæggelse i
hyperinflationsøkonomier.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial text
StatementsForPreviousPeriods
NotPresented

Oplysning om, at
virksomheden ikke har aflagt
årsregnskab for tidligere
perioder

Oplysning i virksomhedens første IFRS-årsregnskab om, at Oplysning: IFRS 1 28
virksomheden ikke har aflagt årsregnskab for tidligere
perioder.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAsset
sIsUnlimited

text

Oplysning om, at den
maksimale betaling for aftaler
om betinget vederlag og
refusionsaktiver er ubegrænset

Oplysninger om, at den maksimale betaling for aftaler om Oplysning: IFRS 3 B64 g iii
betinget vederlag og refusionsaktiver er ubegrænset.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatShares
HaveNoParValue

text

Oplysning om, at aktier ikke
har en pålydende værdi

Oplysninger om, at aktierne ikke har en pålydende værdi. Oplysning: IAS 1 79 a iii
[Reference: pålydende værdi pr. aktie]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusines
sCombinations

text

Redegørelse for den
økonomiske virkning af
reguleringer i forbindelse med
virksomhedssammenslutninger

Redegørelsen for de økonomiske virkninger af de regule Oplysning: IFRS 3 61
ringer, der er indregnet i det aktuelle regnskabsår, og som
vedrører
virksomhedssammenslutninger,
der
blev
gennemført i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

text

Redegørelse for skønnet
økonomisk virkning af
eventualforpligtelser

Redegørelsen for den skønnede økonomiske virkning af Oplysning: IAS 37 86 a
eventualforpligtelser. [Reference: eventualforpligtelser
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
DepartureFromIFRS

text

Redegørelse for økonomisk
virkning af afvigelse fra IFRS

Redegørelsen for den økonomiske virkning af afvigelsen Oplysning: IAS 1 20 d
fra IFRS på poster i årsregnskabet, som ville have været
regnskabsmæssigt behandlet, hvis kravet havde været
overholdt.
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ExplanationOfFinancialEffectOf
NonadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text block

Redegørelse for den
økonomiske virkning af en
ikkeregulerende begivenhed
efter regnskabsårets afslutning
[text block]

Redegørelsen for et skøn over den økonomiske virkning Oplysning: IAS 10 21 b
af en ikkeregulerende begivenhed efter regnskabsårets
afslutning eller en erklæring om, at et sådant skøn ikke
kan foretages.

ifrs-full

ExplanationOfGainOrLossTha
tRelatesToIdentifiableAssetsAcq
uiredOrLiabilitiesAssumedInBu
sinessCombination

text

Redegørelse for gevinster eller
tab, som er tilknyttet
identificerbare aktiver eller
forpligtelser, som er overtaget
ved en
virksomhedssammenslutning,
og er af en sådan størrelse, art
eller beskaffenhed, at oplysning
herom er relevant for
forståelsen af den
sammensluttede virksomheds
årsregnskab

Redegørelsen for både gevinster eller tab, som er tilknyttet Oplysning: IFRS 3 B67 e
identificerbare aktiver eller forpligtelser, som er overtaget
ved en virksomhedssammenslutning, og er af en sådan
størrelse, art eller beskaffenhed, at oplysning herom er
relevant for forståelsen af den sammensluttede virksom
heds årsregnskab. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlInSubsi
diaryIsLost

text

Beskrivelse af poster i
resultatopgørelsen, hvor
gevinst tab eller indregnes ved
tab af bestemmende indflydelse
på en dattervirksomhed

Beskrivelse af de poster i resultatopgørelsen, hvor gevin Oplysning: IFRS 12 19 b
sten eller tabet er indregnet (hvis det ikke er fremlagt
særskilt) ved tab af bestemmende indflydelse på en datter
virksomhed. [Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesTha
tEmergedInHedgingRelationship

text

Redegørelse for
Redegørelsen for sikringsineffektivitet hidrørende fra Oplysning: IFRS 7 23E
sikringsineffektivitet hidrørende kilder, der viste sig i sikringsforholdet. [Reference:
fra kilder, der viste sig i
gevinst (tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]
sikringsforholdet

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEn text
tityHadAndCeasedToHave
FunctionalCurrencyForWhichRe
liableGeneralPriceIndexIsNotA
vailableAndNoExchangeability
WithStableForeignCurrency
Exists

Forklaring på, hvordan og
hvorfor virksomheden havde
og ophørte med at have en
funktionel valuta, for hvilken et
troværdigt generelt prisindeks
ikke er tilgængeligt, og hvor
der ikke kan ske omveksling
med en stabil udenlandsk
valuta

Forklaringen på, hvordan og hvorfor virksomheden havde Oplysning: IFRS 1 31C
og ophørte med at have en funktionel valuta, for hvilken
et troværdigt generelt prisindeks ikke er tilgængeligt, og
hvor der ikke kan ske omveksling med en stabil uden
landsk valuta, hvis en virksomhed har en funktionel
valuta, der var eller er valutaen i en økonomi med hype
rinflation.

ifrs-full

ExplanationOfHowEntityDeter text
minedMeasurementOfInsurance
ContractsAtTransitionDate

Redegørelse for, hvordan en
virksomhed fastsatte målingen
af forsikringskontrakter på
overgangstidspunktet

Redegørelsen for, hvordan en virksomhed fastsatte Oplysning: IFRS 17 115 —
målingen af forsikringskontrakter på overgangstidspunk Ikrafttrædelse 1.1.2021
tet. [Reference: forsikringskontrakter [member]]
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Den Europæiske Unions Tidende
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Redegørelse for forbindelse
mellem takstmyndighed og
virksomhed

Redegørelsen for forbindelsen mellem takstmyndigheden Oplysning: IFRS 14 30 b
og virksomheden. [Reference: angivelse af takstmyndighe
dernes identitet]

ifrs-full

ExplanationOfHowSignificant
ChangesInGrossCarryingA
mountOfFinancialInstruments
ContributedToChangesInLossAl
lowance

text

Redegørelse for, hvordan
væsentlige ændringer i
finansielle instrumenters
regnskabsmæssige bruttoværdi
bidrog til ændringer i
hensættelse til tab

Redegørelsen for, hvordan væsentlige ændringer i finansi Oplysning: IFRS 7 35I
elle instrumenters regnskabsmæssige bruttoværdi bidrog
til ændringer i hensættelsen til tab.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSa
tisfactionOfPerformanceObliga
tionsRelatesToTypicalTimingOf
Payment

text

Redegørelse for
sammenhængen mellem
tidspunkt for opfyldelse af
leveringsforpligtelser og typisk
betalingstidspunkt

Redegørelsen for sammenhængen mellem tidspunktet for Oplysning: IFRS 15 117
opfyldelsen af leveringsforpligtelser og det typiske beta
lingstidspunkt. [Reference: leveringsforpligtelser [membe
r]]

ifrs-full

ExplanationOfImpairment
LossRecognisedOrReversedByC
lassOfAssetsAndByReportable
Segment

text block

Oplysning om tab ved
værdiforringelse, som
indregnes eller tilbageføres for
en pengestrømsfrembringende
enhed [text block]

Oplysninger om tab ved værdiforringelse, som indregnes Oplysning: IAS 36 130 d ii
eller tilbageføres for en pengestrømsfrembringende enhed.
[Reference: tab ved værdiforringelse; tilbageførsel af tab
ved værdiforringelse]

ifrs-full

ExplanationOfIndependentVa
luerUsedForRevaluationProper
tyPlantAndEquipment

text

Redegørelse for benyttelse af
uvildig vurderingsmand ved
omvurdering, materielle
anlægsaktiver

Redegørelsen for, hvorvidt en uvildig vurderingsmand Oplysning: IAS 16 77 b
blev benyttet ved omvurderingen af materielle anlægs
aktiver opført til omvurderet værdi. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicatio text block
nOfImpairmentRequirements
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

Redegørelse for
førstegangsanvendelsen af krav
til værdiforringelse af
finansielle instrumenter [text
block]

Redegørelsen for førstegangsanvendelsen af kravene til Oplysning: IFRS 7 42P
værdiforringelse af finansielle instrumenter.

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssump
text block
tionsAndEstimationTechnique
sUsedToApplyImpairmentRequi
rementsExplanatory

Redegørelse for de input,
antagelser og skønsmetoder,
der er brugt i forbindelse med
anvendelse af krav til
værdiforringelse [text block]

Redegørelsen for de input, antagelser og skønsmetoder, Oplysning: IFRS 7 35G
der er brugt i forbindelse med anvendelse af kravene til
værdiforringelse.

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

Redegørelse for finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)

Redegørelsen for de samlede finansielle forsikringsind Oplysning: IFRS 17 110 —
tægter (-udgifter) i regnskabsåret. [Reference: finansielle Ikrafttrædelse 1.1.2021
forsikringsindtægter (-udgifter)]
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Redegørelse for oplyste
renteindtægter minus
renteudgifter

Oplysninger om, at virksomheden har præsenteret et Oplysning: IFRS 8 23
segments renteindtægter minus dets renteudgifter. [Refe
rence: renteudgifter]

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRequi
reUseOfCashOrCashEquivalents

text

Redegørelse for investeringsog finansieringstransaktioner,
der ikke kræver anvendelse af
likvider

Redegørelsen for de relevante oplysninger om investe Oplysning: IAS 7 43
rings- og finansieringstransaktioner, der ikke kræver
anvendelse af likvider.

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfIn
dependentValuerInRevaluation
RightofuseAssets

text

Redegørelse for benyttelse af
uvildig vurderingsmand ved
omvurdering, brugsretsaktiver

Redegørelsen for, hvorvidt en uvildig vurderingsmand Oplysning: IFRS 16 57
blev benyttet ved omvurderingen af brugsretsaktiver
opført til omvurderet værdi. [Reference: brugsretsaktiver]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

text

Redegørelse for udstedelse,
tilbagekøb og indløsning af
obligationer og aktier

Redegørelsen for udstedelse, tilbagekøb og indløsning af Oplysning: IAS 34 16A e
obligationer og aktier.

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLosse
sOrReversalsOfImpairmentLos
ses

text

Redegørelse for primære
kategorier af aktiver, der er
påvirket af tab ved
værdiforringelse eller af
tilbageførsler af tab ved
værdiforringelse

Redegørelsen for de primære kategorier af aktiver, der er Oplysning: IAS 36 131 a
påvirket af tab ved værdiforringelse eller af tilbageførsler
af tab ved værdiforringelse. [Reference: tab ved værdifor
ringelse]

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAnd
CircumstancesThatLedToRecog
nitionOfImpairmentLossesAn
dReversalsOfImpairmentLosses

text

Redegørelse for primære
begivenheder og
omstændigheder, som
medførte indregning af tab ved
værdiforringelse og
tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse

Redegørelsen for de primære begivenheder og omstændig Oplysning: IAS 36 131 b,
heder, som medførte indregningen af tab ved værdifor oplysning: IAS 36 130 a
ringelse og tilbageførsel af tab ved værdiforringelse. [Refe
rence: tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

ExplanationOfManagementJud
gementsInApplyingEntitysAc
countingPoliciesWithSignifican
tEffectOnRecognisedAmounts

text

Redegørelse for ledelsens
vurderinger som led i
anvendelsen af virksomhedens
regnskabspraksis med væsentlig
indvirkning på indregnede
beløb

Redegørelsen for vurderinger, ud over skønsmæssige Oplysning: IAS 1 122
vurderinger, som ledelsen har foretaget som led i anven
delsen af virksomhedens regnskabspraksis, og som har
mest væsentlig indvirkning på de i årsregnskabet indreg
nede beløb.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEvents
SubsequentToEndOfInterimPe
riodThatHaveNotBeenReflected

text

Redegørelse for begivenheder
Redegørelsen for begivenheder efter delårsperioden, som Oplysning: IAS 34 16A h
efter delårsperiode, som ikke er ikke er afspejlet i delårsregnskabet.
afspejlet
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Redegørelsen for de(t) ved udarbejdelsen af årsregnskabet Oplysning: IAS 1 117 a
anvendte målingsgrundlag.

ExplanationOfMethodMainPara text block
metersAndAssumptionsUnderly
ingInformationProvidedSensiti
vityAnalysisOtherThanSpecifie
dInParagraph128aOfIFRS17Ex
planatory

Redegørelse for metode,
vigtigste parametre og
antagelser, der er lagt til grund
for de angivne oplysninger,
andre følsomhedsanalyser end
dem, der er anført i afsnit 128,
litra a), i IFRS 17 [text block]

Redegørelsen for den metode, de vigtigste parametre og Oplysning: IFRS 17 129 a —
antagelser, der er lagt til grund for de angivne oplysninger Ikrafttrædelse 1.1.2021
i forbindelse med andre følsomhedsanalyser end dem, der
er anført i afsnit 128, litra a), i IFRS 17.

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsedTo text
DetermineInsuranceFinanceInco
meExpensesRecognisedInProfi
tOrLoss

Redegørelse for, hvilke
metoder der er anvendt til at
fastsætte de finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter),
der er indregnet i resultatet

Redegørelsen for, hvilke metoder der er anvendt til at Oplysning: IFRS 17 118 —
fastsætte de finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), Ikrafttrædelse 1.1.2021
der er indregnet i resultatet. [Reference: finansielle forsik
ringsindtægter (-udgifter)]

ifrs-full

ExplanationOfModificationsMo
difiedSharebasedPaymentArran
gements

Redegørelse for ændringer,
ændrede aktiebaserede
vederlæggelsesordninger

Redegørelsen for ændringer af aktiebaserede vederlæggel Oplysning: IFRS 2 47 c i
sesordninger. [Reference: aktiebaserede vederlæggelsesord
ninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAdjust text
mentsToAmountsPreviouslyPre
sentedInDiscontinuedOperations

Oplysning om arten og den
beløbsmæssige størrelse af
reguleringer af beløb, som
tidligere er præsenteret under
ophørte aktiviteter

Oplysninger om arten og den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IFRS 5 35
reguleringer af beløb i det aktuelle regnskabsår, som
tidligere er præsenteret under ophørte aktiviteter, der er
direkte knyttet til afhændelsen af en ophørt aktivitet i et
tidligere regnskabsår. Omstændigheder, hvor disse regule
ringer kan opstå: a) afklaring af usikkerhedsfaktorer, der
hidrører fra vilkårene for afhændelsestransaktionen, såsom
afklaring af reguleringer af købsprisen og spørgsmål om
skadesløsholdelse over for køber, b) afklaring af usikker
hedsfaktorer, der hidrører fra og er direkte knyttet til
aktiviteterne i en del af en virksomhed, før dennes afhæn
delse, såsom miljømæssige forpligtelser og produktgaran
tiforpligtelser, som bibeholdes af sælger, og c) indfrielse af
forpligtelser vedrørende personaleydelser, forudsat at
indfrielsen er direkte knyttet til afhændelsestransaktionen.
[Reference: ophørte aktiviteter [member]]

ExplanationOfMeasurementBa
sesUsedInPreparingFinancialSta
tements

ifrs-full

text block
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Redegørelse for arten og den
beløbsmæssige størrelse af
ændringer i skønnede beløb,
som allerede er præsenteret i
tidligere delårsperioder eller
tidligere regnskabsår

Redegørelsen for arten og den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IAS 34 16A d
ændringer i skønnede beløb, som allerede er præsenteret i
tidligere delårsperioder i det aktuelle regnskabsår eller
ændringer i skønnede beløb, som er præsenteret i tidligere
regnskabsår, fremlagt i virksomhedens delårsregnskab.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfItemsAffectingAssets
LiabilitiesEquityNetIncomeOr
CashFlowsThatAreUnusualBe
causeOfTheirNatureSizeOrInci
dence

text

Redegørelse for arten og den
beløbsmæssige størrelse af
poster, der påvirker aktiver,
forpligtelser, egenkapitalen,
nettoindtægter eller
pengestrømme, som er
usædvanlige på grund af deres
størrelse, art eller beskaffenhed

Redegørelsen for arten og den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IAS 34 16A c
poster, der påvirker aktiver, forpligtelser, egenkapitalen,
nettoindtægter eller pengestrømme, som er usædvanlige
på grund af deres størrelse, art eller beskaffenhed.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfSignificantTransactions

text

Redegørelse for betydelige
transaktioners art og
beløbsmæssige størrelse

Redegørelse for arten og den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IAS 24 26 b i
separate, betydelige transaktioner med en stat, der har
bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indfly
delse eller betydelig indflydelse på den regnskabsaflæg
gende virksomhed, og de virksomheder, der er underlagt
den pågældende stats bestemmende indflydelse eller fælles
bestemmende indflydelse eller betydelige indflydelse.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten text
tOfObligationsToAcquireOrBuil
dItemsOfPropertyPlantAndEq
uipment

Redegørelse for arten og
omfanget af forpligtelser til at
anskaffe eller opføre materielle
anlægsaktiver

Redegørelsen for arten og omfanget (f.eks. mængde, tids Oplysning: SIC 29 6 c iii
periode eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af
forpligtelser til at anskaffe eller opføre materielle anlægs
aktiver i koncessionsaftaler. [Reference: koncessionsaftaler
[member], materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfObligationsToDeliverOr
RightsToReceiveSpecifiedAsset
sAtEndOfConcessionPeriod

text

Redegørelse for arten og
omfanget af forpligtelser til at
levere eller rettigheder til at
modtage specifikke aktiver ved
slutningen af
koncessionsperiode

Redegørelsen for arten og omfanget (f.eks. mængde, tids Oplysning: SIC 29 6 c iv
periode eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af
forpligtelser til at levere eller rettigheder til at modtage
specifikke aktiver ved slutningen af koncessionsperioden i
koncessionsaftaler. [Reference: koncessionsaftaler [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfObligationsToProvideOr
RightsToExpectProvisionOfSer
vices

text

Redegørelse for arten og
omfanget af forpligtelser til at
levere eller rettigheder til at
forvente levering af
tjenesteydelser

Redegørelse for og omfanget (f.eks. mængde, tidsperiode Oplysning: SIC 29 6 c ii
eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af forpligtelser til
at levere eller rettigheder til at forvente levering af tjene
steydelser i koncessionsaftaler. [Reference: koncessions
aftaler [member]]
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Redegørelse for arten og
omfanget af andre rettigheder
og forpligtelser

Redegørelse for arten og omfanget (f.eks. mængde, tids Oplysning: SIC 29 6 c vi
periode eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af rettig
heder og forpligtelser i koncessionsaftaler, som virksom
heden ikke oplyser separat. [Reference: koncessionsaftaler
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfRenewalAndTerminationOp
tions

text

Redegørelse for arten og
omfanget af rettigheder til
forlængelse og opsigelse af
aftalen

Redegørelse for arten og omfanget (f.eks. mængde, tids Oplysning: SIC 29 6 c v
periode eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af rettig
heder til forlængelse og opsigelse af aftalen i koncessions
aftaler. [Reference: koncessionsaftaler [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfRightsToUseSpecifiedAssets

text

Redegørelse for arten og
omfanget af brugsretten til
specifikke aktiver

Redegørelse for arten og omfanget (f.eks. mængde, tids Oplysning: SIC 29 6 c i
periode eller beløb, alt efter hvad der er relevant) af brugs
retten til specifikke aktiver i koncessionsaftaler. [Refe
rence: koncessionsaftaler [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclu
sionWhyRequirementIsInCon
flictWithFairPresentation

text

Oplysning om beskaffenheden
af krav i IFRS og konklusion
om, hvorfor kravet er i
uoverensstemmelse med
målsætningen med
årsregnskaber som anført i
rammen

Oplysninger om navnet på IFRS-standarden, kravets Oplysning: IAS 1 23 a
beskaffenhed og årsagen til, at ledelsen har konkluderet,
at en overholdelse af kravet under omstændighederne vil
medføre et så misvisende resultat, at der vil opstå uover
ensstemmelse med målsætningen med årsregnskaber som
anført i begrebsrammen.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDevel
opmentCostExcessive

text

Oplysning om, hvorfor
omsætning fra eksterne kunder
for hvert produkt og hver
tjenesteydelse eller hver gruppe
af ensartede produkter og
tjenesteydelser ikke er
præsenteret

Oplysninger om, hvorfor omsætning fra eksterne kunder Oplysning: IFRS 8 32,
for hvert produkt og hver tjenesteydelse eller hver gruppe oplysning: IFRS 8 33
af ensartede produkter og tjenesteydelser ikke er præsen
teret (f.eks. hvis det ville indebære uforholdsmæssigt store
omkostninger at udarbejde oplysningerne). [Reference:
produkter og tjenesteydelser m.v. [member], indtægter]

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

text

Oplysning om nye standarder
eller fortolkningsbidrag, der
ikke er anvendt

Oplysninger om, at virksomheden ikke har anvendt en ny Oplysning: IAS 8 30 a
IFRS, som er udgivet, men endnu ikke er trådt i kraft.

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMet
hodUsedAndLimitationsThat
MayResultInInformationProvi
dedSensitivityAnalysisOtherT
hanSpecifiedInParagraph128aO
fIFRS17

text

Redegørelse for formålet med
den anvendte metode og for
eventuelle begrænsninger, der
kan føre til de afgivne
oplysninger, andre
følsomhedsanalyser end dem,
der er anført i afsnit 128, litra
a), i IFRS 17

Redegørelsen for formålet med den anvendte metode og Oplysning: IFRS 17 129 b —
for eventuelle begrænsninger, der kan føre til de afgivne Ikrafttrædelse 1.1.2021
oplysninger i forbindelse med andre følsomhedsanalyser
end dem, der er anført i afsnit 128, litra a), i IFRS 17.
18.12.2020
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Oplysning om den periode, for Oplysninger om den periode, for hvilken ledelsen har Oplysning: IAS 36 134 d iii,
hvilken ledelsen har udarbejdet udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budget oplysning: IAS 36 134 e iii
pengestrømsprognoser
ter/fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen,
herunder når der er anvendt en periode på mere end
fem år for en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe
af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at
anvende denne længere periode. [Reference: pengestrøms
frembringende enheder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLia
bilities

text

Oplysning om sandsynligheden Oplysninger om sandsynligheden for, at tredjepart Oplysning: IAS 37 86 c
for godtgørelse,
godtgør udgifter til indfrielse af eventualforpligtelser.
eventualforpligtelser
[Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContingentLia
bilitiesInBusinessCombination

text

Oplysning om sandsynligheden
for godtgørelse,
eventualforpligtelser i en
virksomhedssammenslutning

Oplysninger om sandsynligheden for, at tredjepart Oplysning: IFRS 3 B64 j i
godtgør udgifter til indfrielse af eventualforpligtelser, der
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
eventualforpligtelser [member], virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRegar
dingContingentAsset

text

Fremlæggelse af generelle
oplysninger om tvistens art
samt om årsagen til, at
oplysninger om et
eventualaktiv er udeladt

Generelle oplysninger om arten af tvisten med andre Oplysning: IAS 37 92
parter om grundlaget for et eventualaktiv samt om det
forhold og årsagen til, at de nødvendige oplysninger
vedrørende et muligt aktiv, der hidrører fra tidligere begi
venheder, og hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at en
eller flere usikre fremtidige begivenheder, som enheden
ikke er alene om at kontrollere, indtræffer.

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRegar
dingContingentLiability

text

Fremlæggelse af generelle
oplysninger om tvistens art
samt om årsagen til, at
oplysninger om en
eventualforpligtelse er udeladt

Generelle oplysninger om arten af tvisten med andre Oplysning: IAS 37 92
parter om grundlaget for en eventualforpligtelse samt
om det forhold og årsagen til, at de nødvendige oplys
ninger vedrørende en eventualforpligtelse ikke oplyses af
virksomheden. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRegar
dingProvision

text

Fremlæggelse af generelle
oplysninger om tvistens art
samt om årsagen til, at
oplysninger om en hensat
forpligtelse er udeladt

Generelle oplysninger om arten af tvisten med andre Oplysning: IAS 37 92
parter om grundlaget for en hensat forpligtelse samt om
det forhold og årsagen til, at de nødvendige oplysninger
vedrørende en hensat forpligtelse ikke oplyses af virksom
heden. [Reference: hensatte forpligtelser]

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChan
gesInLossAllowanceForFinanci
alInstruments

text

Redegørelse for begrundelsen
Redegørelsen for begrundelsen for ændringer i hensæt eksempel: IFRS 7 B8D
for ændringer i hensættelsen til telsen til tab på finansielle instrumenter, som kan
tab på finansielle instrumenter omfatte a) porteføljens sammensætning, b) volumen af
finansielle instrumenter, som er erhvervet eller oprettet,
og c) de forventede kredittabs omfang.
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ifrs-full

ExplanationOfReasonsWhyEnti text
tyElectedToApplyIFRSsAsIfIt
HadNeverStoppedApplyingIFRSs

Redegørelse for årsager til, at
virksomheden vælger at
anvende IFRS, som om den
aldrig var ophørt med at
anvende IFRS

Redegørelse for årsagerne til, at en virksomhed, der har Oplysning: IFRS 1 23B
anvendt IFRS i et tidligere regnskabsår, men hvis seneste
tidligere årsregnskab ikke indeholdt en udtrykkelig og
uforbeholden erklæring om, at årsregnskabet var i over
ensstemmelse med IFRS, har valgt at anvende IFRS, som
om den aldrig var ophørt med at anvende IFRS.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsForCorrectionRelatedTo
PriorPeriodErrors

text

Redegørelse for årsagen til, at
det er praktisk umuligt at
opgøre den beløbsmæssige
størrelse af korrektioner af fejl
vedrørende tidligere
regnskabsår

Redegørelsen for årsagen til, at det er praktisk umuligt at Oplysning: IAS 8 49 d
opgøre den beløbsmæssige størrelse af korrektioner af fejl
vedrørende tidligere regnskabsår.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsOfAdjustmentsRelated
ToChangeInAccountingPolicy

text

Redegørelse for årsagen til, at
det er praktisk umuligt at
opgøre den beløbsmæssige
størrelse af reguleringer i
forbindelse med ændringer i
anvendt regnskabspraksis

Redegørelsen for årsagen til, at det er praktisk umuligt at Oplysning: IAS 8 28 h,
opgøre den beløbsmæssige størrelse af reguleringer i oplysning: IAS 8 29 e
forbindelse med ændringer i anvendt regnskabspraksis.

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17AndCar
ryingAmountOfRelatedGroup
sOfContracts

text

Redegørelse for forholdet
mellem beløb, der skal betales
på anfordring, hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 og den regnskabsmæssige
værdi af de tilknyttede grupper
af kontrakter

Redegørelsen for forholdet mellem de beløb, der skal Oplysning: IFRS 17 132 c —
betales på anfordring, hidrørende fra kontrakter inden Ikrafttrædelse 1.1.2021
for anvendelsesområdet for IFRS 17 og den regnskabs
mæssige værdi af de tilknyttede grupper af kontrakter.

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenInsuranceFinanceIncome
ExpensesAndInvestmentRetur
nOnAssets

text

Redegørelse for forholdet
mellem finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
og investeringsafkast af aktiver

Redegørelsen for forholdet mellem finansielle forsikrings Oplysning: IFRS 17 110 —
indtægter (-udgifter) og investeringsafkastet af aktiver for Ikrafttrædelse 1.1.2021
at gøre det muligt for virksomhedens regnskabsbrugere at
vurdere kilderne til de finansieringsindtægter eller -udgif
ter, der er indregnet i resultatet og i øvrig totalindkomst.
[Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter)]

18.12.2020

Redegørelsen for årsagerne til væsentlige ændringer i Oplysning: IFRS 15 C8 b
Redegørelse for årsagerne til
væsentlige ændringer i poster i poster i årsregnskabet som følge af anvendelsen af IFRS
årsregnskabet som følge af
15.
anvendelsen af IFRS 15

Den Europæiske Unions Tidende

ExplanationOfReasonsForSigni text
ficantChangesInFinancialState
mentLineItemsDueToApplicatio
nOfIFRS15

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Redegørelse for forholdet
mellem følsomheder over for
ændringer i risikoeksponering
hidrørende fra
forsikringskontrakter og fra
finansielle aktiver, som
virksomheden besidder

Redegørelsen for forholdet mellem de følsomheder over Oplysning: IFRS 17 128 a ii —
for ændringer i risikoeksponering hidrørende fra forsik Ikrafttrædelse 1.1.2021
ringskontrakter og i risikoeksponering hidrørende fra
finansielle aktiver, som virksomheden besidder. [Refe
rence: forsikringskontrakter [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBet
weenParentsAndEntity

Redegørelse for forbindelserne
mellem modervirksomhed og
dattervirksomheder

Redegørelsen for forbindelserne mellem en modervirk Oplysning: IAS 24 13
somhed og dennes dattervirksomheder. [Reference: datter
virksomheder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactorsIn text
ReachingDecisionToProvideSup
portThatResultedInControllin
gUnconsolidatedStructuredEn
tity

Redegørelse for relevante
faktorer, der ligger til grund for
en beslutning om at yde støtte,
som medførte en bestemmende
indflydelse på en ukonsolideret,
struktureret virksomhed

Redegørelsen for de relevante faktorer, der lå til grund for Oplysning: IFRS 12 19G
en investeringsvirksomheds eller en af dens ukonsolide
rede dattervirksomheders beslutning om at yde
økonomisk eller anden støtte til en ukonsolideret, struk
tureret virksomhed, som investeringsvirksomheden ikke
havde bestemmende indflydelse på, uden at være
kontraktligt forpligtet dertil, og som medførte, at den
fik bestemmende indflydelse herpå. [Reference: oplysning
om investeringsvirksomheder [text block], dattervirksom
heder [member], ukonsoliderede, strukturerede virksom
heder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusForIntangibleAssets

Redegørelse for begrænsninger
med hensyn til udlodning af
reserver for opskrivninger for
immaterielle anlægsaktiver

Redegørelsen for begrænsninger med hensyn til udlod Oplysning: IAS 38 124 b
ningen af det resterende beløb i reserver for opskrivninger
til aktionærer for immaterielle anlægsaktiver. [Reference:
reserver for opskrivninger]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOnRe text
mittanceOfIncomeAndDisposal
ProceedsOfInvestmentProperty

Redegørelse for restriktioner på Redegørelsen for tilstedeværelsen af restriktioner på inve Oplysning: IAS 40 75 g
steringsejendommes realisation eller betaling af indtægter
investeringsejendommes
realisation eller betaling af
og provenu ved afhændelse af investeringsejendomme.
indtægter og provenu ved
[Reference: investeringsejendomme]
afhændelse af
investeringsejendomme

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingExplanatory

Redegørelse for
risikostyringsstrategien i den
regnskabsmæssige sikring [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOrCyc text
licalityOfInterimOperations

text

text

text block

Den Europæiske Unions Tidende

ExplanationOfRelationshipBet
text
weenSensitivitiesToChangesInRi
skExposuresArisingFromInsu
ranceContractsAndFromFinan
cialAssetsHeld

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Redegørelsen for risikostyringsstrategien i den regnskabs Oplysning: IFRS 7 22A
mæssige sikring.
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Redegørelse for delårsperiodens Kommentarerne til delårsperiodens aktiviteters afhæn Oplysning: IAS 34 16A b
aktiviteters afhængighed af
gighed af sæson eller konjunktur.
sæson eller konjunktur
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attributter

Etiket
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Referencer

Beskrivelse af aktiebaseret
vederlæggelsesordning

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

text block

Redegørelsen for væsentlige ændringer i de kontraktlige Oplysning: IFRS 15 118
Redegørelse for væsentlige
ændringer i kontraktlige aktiver aktiver og kontraktlige forpligtelser. [Reference: kontrakt
og kontraktlige forpligtelser
lige aktiver, kontraktlige forpligtelser]
[text block]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinance
LeaseExplanatory

text block

Redegørelse for væsentlige
ændringer i nettoinvestering i
finansiel leasingkontrakt [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
seInLevelOfGovernmentGrants
ForAgriculturalActivity

text

Redegørelse for væsentligt fald Redegørelsen for et væsentligt fald i omfanget af offentlige Oplysning: IAS 41 57 c
i omfanget af offentlige tilskud tilskud til landbrugsaktiviteter. [Reference: myndighed
til landbrugsaktiviteter
[member], offentlige tilskud]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantTerm
sOfServiceConcessionArrange
mentThatMayAffectAmountTi
mingAndCertaintyOfFuture
CashFlows

text

Redegørelse for væsentlige
betingelser i henhold til
koncessionsaftalen, som kan
påvirke beløb, tidspunkt og
sikkerhed for fremtidige
pengestrømme

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

text

Redegørelse for vilkår og
Redegørelsen for vilkårene og betingelserne for mellem Oplysning: IAS 24 18 b i
betingelser for mellemværender værender i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]
i transaktioner mellem
nærtstående parter

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRe
text
cognisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

Beskrivelse af transaktion, der
indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af en aktiebaseret vederlæggelsesordning, Oplysning: IFRS 2 45 a
som har eksisteret på et hvilket som helst tidspunkt i
regnskabsåret. [Reference: aktiebaserede vederlæggelses
ordninger [member]]

Redegørelsen for væsentlige ændringer i den regnskabs Oplysning: IFRS 16 93
mæssige værdi af nettoinvesteringen i finansielle leasing
kontrakter. [Reference: nettoinvestering i finansiel leasing
kontrakt]

Redegørelsen for væsentlige betingelser i henhold til Oplysning: SIC 29 6 b
koncessionsaftalen, som kan påvirke beløb, tidspunkt og
sikkerhed for fremtidige pengestrømme (f.eks. konces
sionsperioden, pristilpasningstidspunkter samt grundlaget
for pristilpasning eller genforhandling). [Reference:
koncessionsaftaler [member]]

Beskrivelsen af transaktioner, der indregnes separat fra Oplysning: IFRS 3 B64 l,
overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomheds oplysning: IFRS 3 B64 m,
sammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslut oplysning: IFRS 3 B64 l i
ninger [member]]

18.12.2020

text
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ExplanationOfShareOptionsInS
harebasedPaymentArrangement
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ifrs-full

L 429/348

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
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ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachingToGovernmentAssi
stance

ifrs-full

Referencer

Redegørelsen for overførsler af den akkumulerede gevinst Oplysning: IFRS 7 11A e
eller det akkumulerede tab inden for egenkapitalen for
investeringer i egenkapitalinstrumenter, som virksom
heden har klassificeret til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst]

text

Redegørelse for uopfyldte
forpligtelser og andre
eventualposter tilknyttet
offentlig støtte

Redegørelsen for uopfyldte forpligtelser og andre even Oplysning: IAS 20 39 c
tualposter tilknyttet den indregnede offentlige støtte.
[Reference: myndighed [member]]

ExplanationOfValueAssignedTo
KeyAssumption

text

Redegørelse for værdier, der er Redegørelsen for den eller de værdier, der er tildelt den Oplysning: IAS 36 134 f ii,
tildelt primære forudsætninger eller de primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til oplysning: IAS 36 135 e ii
grund ved opgørelsen af genindvindingsværdien af en
pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder).
[Reference: pengestrømsfrembringende enheder [membe
r]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginInPro
fitOrLoss

text

Redegørelse for, hvornår
virksomheden forventer at
indregne den resterende
kontraktmæssige servicemargen
i resultatet

Redegørelsen for, hvornår en virksomhed forventer at Oplysning: IFRS 17 109 —
indregne den kontraktmæssige servicemargen, der Ikrafttrædelse 1.1.2021
udestår ved regnskabsårets afslutning, i resultatet [Refe
rence: kontraktmæssig servicemargin [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseTransaction
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsAsRevenue

text

Redegørelse for, hvornår
virksomheden forventer at
indregne den transaktionspris,
der er allokeret til de
resterende
leveringsforpligtelser, som
omsætning

Redegørelsen for, hvornår virksomheden forventer at Oplysning: IFRS 15 120 b ii
indregne den transaktionspris, der er allokeret til de reste
rende leveringsforpligtelser, som omsætning. [Reference:
omsætning fra kontrakter med kunder, transaktionspris
allokeret til de resterende leveringsforpligtelser]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyCon
siderationFromContractsWith
CustomersIsNotIncludedInDisc
losureOfTransactionPriceAlloca
tedToRemainingPerformance
Obligations

text

Redegørelse for, hvorvidt et
eventuelt vederlag fra
kontrakter med kunder ikke er
medregnet i forbindelse med
oplysning om transaktionspris
allokeret til de resterende
leveringsforpligtelser

Redegørelsen for, hvorvidt et eventuelt vederlag fra Oplysning: IFRS 15 122
kontrakter med kunder ikke er medregnet i forbindelse
med oplysning om den transaktionspris, der er allokeret
til de resterende leveringsforpligtelser. [Reference: trans
aktionspris allokeret til de resterende leveringsforpligtel
ser]

L 429/349

Redegørelse for overførsler af
akkumuleret gevinst eller tab
inden for egenkapitalen for
investeringer i
egenkapitalinstrumenter
klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
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ExplanationOfTransfersOfCu
mulativeGainOrLossWithinEqui
tyOfInvestmentsInEquityDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette
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Redegørelsen for, hvorvidt misligholdelse af lånebetingel Oplysning: IFRS 7 19
ser, som gjorde det muligt for långiver at kræve tilbage
betaling, er udbedret eller lånebetingelser genforhandlet
forud for tidspunktet for årsregnskabets godkendelse til
offentliggørelse.

ExplanationOfWhetherEntityAp text
pliesExemptionInIAS2425

Oplysning om, hvorvidt
virksomheden anvender
undtagelsen i IAS 24.25

Oplysninger om, hvorvidt virksomheden
undtagelsen i afsnit 25 i IAS 24.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityHa
sObligationToReturnCollateral
SoldOrRepledged

text

Redegørelse for, hvorvidt
virksomheden er forpligtet til
at levere pant, som den har
solgt eller genpantsat, tilbage
uanset misligholdelse fra
pantets indehaver

Redegørelsen for, hvorvidt virksomheden er forpligtet til Oplysning: IFRS 7 15 b
at levere pant, som den har solgt eller genpantsat, tilbage
uanset misligholdelse fra pantets indehaver.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirement
BenefitPlan

text

Oplysning om, i hvilket
omfang deltagerne bidrager til
fratrædelsesordning

Oplysninger om, i hvilket omfang deltagerne bidrager til Oplysning: IAS 26 36 d
fratrædelsesordninger.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPractica
lExpedientIsAppliedForDisclosu
reOfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObli
gations

text

Redegørelse for, hvorvidt den
omhandlede praksis anvendes i
forbindelse med oplysning om
transaktionspris allokeret til de
resterende leveringsforpligtelser

Redegørelsen for, hvorvidt den omhandlede praksis Oplysning: IFRS 15 122
anvendes i forbindelse med oplysning om den trans
aktionspris, der er allokeret til de resterende leveringsfor
pligtelser. [Reference: transaktionspris allokeret til de
resterende leveringsforpligtelser]

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCame
ToDifferentConclusionsInNe
wAssessmentApplyingPara
graphs412aOr412AaO
fIFRS9AtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17

text

Redegørelse for, hvorfor
virksomheden kom frem til
andre konklusioner i den nye
vurdering ved anvendelse af
afsnit 4.1.2, litra a), eller
4.1.2A, litra a), i IFRS 9 på
datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
17

Redegørelsen for, hvorfor virksomheden kom frem til Oplysning: IFRS 17 C33 c —
andre konklusioner i den nye vurdering ved anvendelse Ikrafttrædelse 1.1.2021
af afsnit 4.1.2, litra a), eller 4.1.2A, litra a), i IFRS 9 på
datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ExplanationOfWhetherBrea
chesWhichPermittedLenderTo
DemandAcceleratedRepayment
WereRemediedOrTermsOf
LoansPayableWereRenegotiated
BeforeFinancialStatementsWe
reAuthorisedForIssue

ifrs-full

text

DA

Redegørelse for, hvorvidt
misligholdelse, som gjorde det
muligt for långiver at kræve
tilbagebetaling, er udbedret
eller lånebetingelser
genforhandlet forud for
tidspunktet for årsregnskabets
godkendelse til offentliggørelse

ifrs-full
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Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette
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Oplysning om årsag til, at
dagsværdien ikke kan opgøres
pålideligt for
investeringsejendomme til
kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen

Oplysninger om årsagen til, at dagsværdien ikke kan Oplysning: IAS 40 78 b
opgøres pålideligt for investeringsejendomme, når virk
somheden måler investeringsejendomme til kostpris eller
i overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdimodel
len. [Reference: til kostpris eller i overensstemmelse med
IFRS 16 efter dagsværdimodellen [member], investerings
ejendomme]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsU
text
sedToRecogniseRevenueProvide
FaithfulDepictionOfTransferOf
GoodsOrServices

Redegørelse for, hvorfor
metoder anvendt til at indregne
omsætning giver et retvisende
billede af overdragelsen af varer
eller tjenesteydelser

Redegørelsen for, hvorfor de metoder, der er anvendt til Oplysning: IFRS 15 124 b
at indregne omsætning fra kontrakter med kunder, giver
et retvisende billede af overdragelsen af varer eller tjene
steydelser. [Reference: omsætning fra kontrakter med
kunder]

ifrs-full

ExplanationOrCrossReference
sToInterimFinancialStatement
DisclosuresForFirsttimeAdopter

text

Redegørelse for
krydshenvisning til oplysninger
forelagt uden for
delårsregnskabet for
virksomheder, som anvender
IFRS for første gang

Redegørelsen for krydshenvisninger til andre offentlig Oplysning: IFRS 1 33
gjorte dokumenter, der indeholder oplysninger, som er
væsentlige for forståelsen af virksomhedens aktuelle
delårsperiode for virksomheder, som anvender IFRS for
første gang.

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestTrans
ferActivityTookPlace

text

Oplysning om, hvornår den
største overførselsaktivitet
fandt sted

Oplysninger om, hvornår den største overførselsaktivitet Oplysning: IFRS 7 42G c i
fandt sted inden for et regnskabsår (f.eks. de sidste fem
dage før regnskabsårets afslutning), hvor det samlede
provenu fra overdragelsesaktiviteten (der opfylder kriteri
erne for ophør med indregning) ikke er jævnt fordelt
(f.eks. hvis en betydelig del af den samlede overdragelses
aktivitet finder sted i de sidste dage af et regnskabsår).

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosure
sCouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMadeIfI
nitialAccountingForBusines
sCombinationIsIncomplete

text

Redegørelse for, hvilke
oplysninger, der ikke kunne
gives, samt årsagerne hertil,
hvis den første
regnskabsmæssige behandling
af en
virksomhedssammenslutning
ikke er fuldendt på det
tidspunkt, hvor årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse

Redegørelsen for, hvilke oplysninger, der ikke kunne Oplysning: IFRS 3 B66
gives, samt årsagerne hertil, hvis den første regnskabs
mæssige behandling af virksomhedssammenslutningen
ikke er fuldendt på det tidspunkt, hvor årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member]]
L 429/351
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ExplanationOfWhyFairValue
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InAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModel
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Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om årsag til, at
dagsværdien af biologiske
aktiver tidligere målt til
kostpris kan opgøres pålideligt

Oplysninger om årsagen til, at dagsværdien af biologiske Oplysning: IAS 41 56 b
aktiver tidligere målt til kostpris med fradrag af akkumu
lerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforrin
gelse kan opgøres pålideligt. [Reference: til kostpris [mem
ber], biologiske aktiver, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Oplysning om årsag til, at
dagsværdien ikke kan opgøres
pålideligt for biologiske aktiver
til kostpris

Oplysninger om årsagen til, at dagsværdien af biologiske Oplysning: IAS 41 54 b
aktiver tidligere målt til kostpris med fradrag af akkumu
lerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforrin
gelse ikke kan opgøres pålideligt. [Reference: biologiske
aktiver, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForIn
vestmentPropertyCostModel

text

Oplysning om årsag til, at
dagsværdien ikke kan opgøres
pålideligt for
investeringsejendom,
kostprismodellen

Oplysninger om årsagen til, at dagsværdien ikke kan Oplysning: IAS 40 79 e ii
opgøres pålideligt for investeringsejendom målt ved
anvendelse af kostprismodellen. [Reference: investerings
ejendomme]

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialState
text
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Efterforsknings- og
vurderingsaktiver [member]

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X instant,
credit

Eksponering for kreditrisiko på Den beløbsmæssige størrelse af eksponeringen for kredi Oplysning: IFRS 7 35H,
lånetilsagn og finansielle
trisiko på lånetilsagn og finansielle garantikontrakter. oplysning: IFRS 7 35I,
garantikontrakter
[Reference: lånetilsagn [member], finansielle garantikon oplysning: IFRS 7 35M
trakter [member], kreditrisiko [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom X instant
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Oplysning om årsag til, at
Oplysninger om årsagen til, at virksomheden ikke anses Oplysning: IAS 1 25
virksomheden ikke anses for at for at være en going concern.
være en going concern

Eksponering for risici
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Dette element står for efterforsknings- og vurderings Almindelig praksis:
udgifter indregnet som aktiver i overensstemmelse med IAS 36 127
virksomhedens regnskabspraksis. Efterforsknings- og
vurderingsudgifter er omkostninger afholdt af virksom
heden i forbindelse med efterforskning og vurdering af
mineralressourcer før den tekniske mulighed for og
kommercielle levedygtighed af udvinding af en mineralres
source kan påvises.

Størrelsen af eksponeringen for risici hidrørende fra Oplysning: IFRS 17 125 a —
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

text

Den Europæiske Unions Tidende

ExplanationWhyFairValueBeco
mesReliableForBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ExpropriationOfMajorAssetsBy
GovernmentMember

member

Offentlig myndigheds
ekspropriering af væsentlige
aktiver [member]

Dette element står for en offentlig myndigheds ekspro eksempel: IAS 10 22 c
priering af væsentlige aktiver. [Reference: myndighed
[member]]

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Eksterne kreditniveauer [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 4 39G a —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Udløbsdato 1.1.2021,
eller begreberne i tabellen.
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG24 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Eksterne kreditniveauer
[member]

Dette element står for kreditvurderinger foretaget af Oplysning: IFRS 4 39G a —
eksterne kreditvurderingsbureauer.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG24 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

member

Factoring af tilgodehavender
[member]

Dette element står for transaktioner, hvor en virksomhed eksempel: IFRS 7 B33
overdrager sine tilgodehavender til en anden part (facto
ringselskabet).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitysRe
portableSegments

text

Beskrivelse af faktorer, der
anvendes til identificering af
virksomhedens
præsentationspligtige
segmenter

Beskrivelsen af de faktorer, der er anvendt til identificering Oplysning: IFRS 8 22 a
af virksomhedens præsentationspligtige segmenter,
herunder organisationsgrundlaget (f.eks. hvorvidt ledelsen
har valgt at organisere virksomheden efter forskelle i
produkter og tjenesteydelser, geografiske områder, lovgiv
ningsmæssige rammer eller en kombination af faktorer,
og hvorvidt driftssegmenter er blevet lagt sammen). [Refe
rence: geografiske områder [member], driftssegmenter
[member], produkter og tjenesteydelser m.v. [member],
præsentationspligtige segmenter [member]]

DA

ifrs-full
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dagsværdi som fastsat kostpris Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 1 30
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
[axis]
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeIfFinan
cialAssetsHadNotBeenReclassi
fied

X duration,
credit

Gevinst (tab) i dagsværdi, der
ville være blevet indregnet i
øvrig totalindkomst, hvis de
finansielle aktiver ikke var
blevet omklassificeret

Den gevinst (det tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 12D b
indregnet i øvrig totalindkomst, hvis de finansielle aktiver
ikke var blevet omklassificeret. [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
X duration,
HaveBeenRecognisedInProfitOr credit
LossIfFinancialAssetsHadNotBe
enReclassifiedOutOfFairValu
eThroughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeInitialApplicatio
nOfIFRS9

Gevinst (tab) i dagsværdi, der
ville være blevet indregnet i
resultatet, hvis de finansielle
aktiver ikke var blevet
omklassificeret fra dagsværdi
gennem resultatet til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den gevinst (det tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 42M b
indregnet i resultatet, hvis de finansielle aktiver ikke var
blevet omklassificeret fra dagsværdi gennem resultatet til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, som følge af
overgangen til IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr
LossOrOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

Gevinst (tab) i dagsværdi, der
ville være blevet indregnet i
resultatet eller øvrig
totalindkomst, hvis de
finansielle aktiver ikke var
blevet omklassificeret som målt
til amortiseret kostpris,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den gevinst (det tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 42M b
indregnet i resultatet eller øvrig totalindkomst, hvis de
finansielle aktiver ikke var blevet omklassificeret, så de
måles til amortiseret kostpris, som følge af overgangen
til IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]

X duration,
credit

18.12.2020

axis
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DA

ifrs-full
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Den gevinst (det tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 42M b
indregnet i resultatet eller øvrig totalindkomst, hvis de
finansielle forpligtelser ikke var blevet omklassificeret, så
de måles til amortiseret kostpris, som følge af overgangen
til IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfAvai credit
lableforsaleFinancialAssetsNo
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncome

Gevinster (tab) i dagsværdi på
finansielle aktiver, der er
omklassificeret fra finansielle
aktiver disponible for salg, som
ikke er indregnet i øvrig
totalindkomst

De gevinster (tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 12A e —
indregnet i øvrig totalindkomst, hvis de finansielle Udløbsdato 1.1.2021
aktiver ikke var blevet omklassificeret fra kategorien
disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver
disponible for salg, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfAvai credit
lableforsaleFinancialAssetsRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncome

Gevinster (tab) i dagsværdi på
finansielle aktiver, der er
omklassificeret fra finansielle
aktiver disponible for salg, som
er indregnet i øvrig
totalindkomst

De indregnede gevinster (tab) i dagsværdi i øvrig totalind Oplysning: IFRS 7 12A d —
komst på finansielle aktiver, der er omklassificeret fra Udløbsdato 1.1.2021
kategorien disponible for salg. [Reference: finansielle
aktiver disponible for salg, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossNotRecogni
sedInProfitOrLoss

Gevinster (tab) i dagsværdi på
finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, der ikke indregnes i
resultatet

De gevinster (tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 12A e —
indregnet i resultatet, hvis de finansielle aktiver ikke var Udløbsdato 1.1.2021
blevet omklassificeret fra kategorien dagsværdi gennem
resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet]

X duration,
credit

L 429/355

Gevinst (tab) i dagsværdi, der
ville være blevet indregnet i
resultatet eller øvrig
totalindkomst, hvis de
finansielle forpligtelser ikke var
blevet omklassificeret som målt
til amortiseret kostpris,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den Europæiske Unions Tidende

FairValueGainLossThatWould
X duration,
HaveBeenRecognisedInProfitOr credit
LossOrOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialLiabilitiesHad
NotBeenReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

DA
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Gevinster (tab) i dagsværdi på
finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, der indregnes i
resultatet

De indregnede gevinster (tab) i dagsværdi i resultatet på Oplysning: IFRS 7 12A d —
finansielle aktiver, der er omklassificeret fra kategorien Udløbsdato 1.1.2021
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: finansielle
aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognisedIn
ProfitOrLossIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Gevinst (tab) i dagsværdi, der
ville være blevet indregnet i
resultatet, hvis de finansielle
aktiver ikke var blevet
omklassificeret

De gevinster (tab) i dagsværdi, der ville være blevet Oplysning: IFRS 7 12D b
indregnet i resultatet, hvis de finansielle aktiver ikke var
blevet omklassificeret. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FairValueHedgesMember

member

Sikring af dagsværdi [member]

Dette element står for afdækning af risikoen for ændringer
i dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet
forpligtelse eller en ikkeindregnet fast aftale, eller en iden
tificerbar del af et sådant aktiv eller en sådan forpligtelse
eller fast aftale, som kan henføres til en bestemt risiko, og
som kan påvirke resultatet. [Reference: sikringer [membe
r]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Dagsværdimodellen [member]

Dette element står for måling ved anvendelse af dagsvær Oplysning: IAS 40 32A
dimodellen. Dagsværdien er den pris, der kunne opnås
ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at over
drage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem
markedsdeltagere på målingstidspunktet.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

X instant,
debit

Dagsværdi af overtagne
tilgodehavender

Dagsværdien af tilgodehavender, der er overtaget ved en Oplysning: IFRS 3 B64 h i
virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Dagsværdi af aktiver, der
repræsenterer fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

Dagsværdien af aktiver, der repræsenterer virksomhedens Oplysning: IFRS 7 42E b
fortsatte engagement i finansielle aktiver, hvor indregning
er ophørt. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Dagsværdi af tilknyttede
finansielle forpligtelser

Dagsværdien af forpligtelser, der er knyttet til overdragne Oplysning: IFRS 7 42D d
finansielle aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt
ud. [Reference: finansielle aktiver]

Oplysning: IAS 39 86 a,
oplysning: IFRS 7 24A,
oplysning: IFRS 7 24B,
oplysning: IFRS 7 24C

18.12.2020

X duration,
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FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

DA

ifrs-full
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Dagsværdien af finansielle
aktiver, der er omklassificeret
fra kategorien dagsværdi
gennem resultatet til kategorien
amortiseret kostpris eller
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Dagsværdien af finansielle aktiver, der er omklassificeret Oplysning: IFRS 7 12D a
fra kategorien dagsværdi gennem resultatet til kategorien
amortiseret kostpris eller dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmorti
sedCostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Dagsværdi af finansielle aktiver, Dagsværdien af finansielle aktiver, der er blevet omklas Oplysning: IFRS 7 42M a
der er omklassificeret som målt sificeret, så de måles til amortiseret kostpris som følge af
overgangen til IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]
til amortiseret kostpris,
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
CategoryIntoAmortisedCostCa
tegory

X instant,
debit

Dagsværdi af finansielle aktiver,
der er omklassificeret fra
kategorien dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst til
kategorien amortiseret kostpris

Dagsværdien af finansielle aktiver, der er omklassificeret Oplysning: IFRS 7 12D a
fra kategorien dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, så
de måles til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
X instant,
lassifiedOutOfFairValueThrough debit
ProfitOrLossAndIntoFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeInitialApplicationO
fIFRS9

Dagsværdi af finansielle aktiver
omklassificeret fra dagsværdi
gennem resultatet til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Dagsværdien af finansielle aktiver, der er blevet omklas Oplysning: IFRS 7 42M a
sificeret fra dagsværdi gennem resultatet til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst, som følge af overgangen
til IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure debit
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDerivati
veIsUsedToManageCreditRiskAs
sets

Dagsværdi af finansielt
instrument i forbindelse med
ophør af måling til dagsværdi
gennem resultatet, da et afledt
kreditinstrument anvendes til
at styre kreditrisikoen, aktiver

Dagsværdien af et finansielt instrument indregnet som et Oplysning: IFRS 7 24G c
aktiv i forbindelse med ophør af måling til dagsværdi
gennem resultatet, da et afledt kreditinstrument anvendes
til at styre den kreditrisiko, der er forbundet med det
pågældende finansielle instrument. [Reference: kreditrisiko
[member], afledte finansielle instrumenter [member],
finansielle instrumenter, kategori [member]]

L 429/357

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmorti
sedCost
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ifrs-full
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Dagsværdi af finansielle
forpligtelser, der er
omklassificeret som målt til
amortiseret kostpris,
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

Dagsværdien af finansielle forpligtelser, der er blevet Oplysning: IFRS 7 42M a
omklassificeret, så de måles til amortiseret kostpris, som
følge af overgangen til IFRS 9. [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint
VenturesWherePriceQuotations
Published

Dagsværdi af investeringer i
joint ventures, hvis der er en
børsnoteret markedspris

Dagsværdien af investeringer i joint ventures, hvis der er Oplysning: IFRS 12 21 b iii
en børsnoteret markedspris for investeringen. [Reference:
joint ventures [member], investeringer i joint ventures]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAsso X instant,
ciatesWherePriceQuotationsPub debit
lished

Dagsværdi af investeringer i
associerede virksomheder, hvis
der er en børsnoteret
markedspris

Dagsværdien af investeringer i associerede virksomheder, Oplysning: IFRS 12 21 b iii
hvis der er en børsnoteret markedspris for investeringen.
[Reference: associerede virksomheder [member], investe
ringer i associerede virksomheder]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEquity X instant,
InstrumentsDesignatedAsMeasu debit
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i egenkapi Oplysning: IFRS 7 11A c,
talinstrumenter, som virksomheden har klassificeret til oplysning: IFRS 7 8 h
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: til
dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEquity X instant,
InstrumentsMeasuredAtFairValu debit
eThroughOtherComprehensi
veIncomeAtDateOfDerecogni
tion

Dagsværdi af investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
på datoen for ophør af
indregning

Dagsværdien på datoen for ophør af indregning af inve Oplysning: IFRS 7 11B b
steringer i egenkapitalinstrumenter, som virksomheden
har klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: investeringer i egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst
[member]]

X instant,
debit

18.12.2020

FairValueOfFinancialLiabilities
X instant,
ReclassifiedAsMeasuredAtAmor credit
tisedCostFirstApplicationO
fIFRS9

ifrs-full
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Dagsværdien af et finansielt instrument indregnet som en Oplysning: IFRS 7 24G c
forpligtelse i forbindelse med ophør af måling til dags
værdi gennem resultatet, da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre den kreditrisiko, der er forbundet
med det pågældende finansielle instrument. [Reference:
kreditrisiko [member], afledte finansielle instrumenter
[member], finansielle instrumenter, kategori [member]]

FairValueOfFinancialInstrumen
tOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDerivati
veIsUsedToManageCreditRis
kLiabilities

DA

Dagsværdi af finansielt
instrument i forbindelse med
ophør af måling til dagsværdi
gennem resultatet, da et afledt
kreditinstrument anvendes til
at styre kreditrisikoen,
forpligtelser

ifrs-full
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Dagsværdien af forpligtelser, der repræsenterer virksomhe Oplysning: IFRS 7 42E b
dens fortsatte engagement i finansielle aktiver, hvor
indregning er ophørt. [Reference: finansielle aktiver]

Dagsværdi af materielle
anlægsaktiver, der adskiller sig
væsentligt fra regnskabsmæssig
værdi

Dagsværdien af materielle anlægsaktiver, når dagsværdien eksempel: IAS 16 79 d
adskiller sig væsentligt fra den regnskabsmæssige værdi.
[Reference: regnskabsmæssig værdi [member], materielle
anlægsaktiver]

X instant,
debit

Dagsværdi af
dattervirksomheder, der
ophører med at blive
konsolideret, pr. datoen for
ændringen i
investeringsvirksomhedsstatus

Dagsværdien, pr. datoen for ændringen i investeringsvirk Oplysning: IFRS 12 9B a
somhedsstatus, for de dattervirksomheder, der ophører
med at blive konsolideret. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], oplysning om investeringsvirksomheder [text block],
dattervirksomheder [member]]

X instant,
debit

Dagsværdi af overdragne
finansielle aktiver (dermed
forbundne finansielle
forpligtelser), hvor indregning
ikke er ophørt fuldt ud

Forskellen mellem dagsværdien af overdragne finansielle Oplysning: IFRS 7 42D d
aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud, og
dermed forbundne forpligtelser. [Reference: finansielle
aktiver]

X instant,
credit

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndEq X instant,
uipmentMateriallyDifferent
debit
FromCarryingAmount

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThatCea
seToBeConsolidatedAsOfDate
OfChangeOfInvestmentEntity
Status

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabi
litiesThatAreNotDerecognise
dInTheirEntirety

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabi
litiesThatAreNotDerecognise
dInTheirEntiretyAbstract

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntirety

Den Europæiske Unions Tidende

FairValueOfLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

DA

Dagsværdi af forpligtelser, der
repræsenterer fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Dagsværdi af overdragne
finansielle aktiver (dermed
forbundne finansielle
forpligtelser), hvor indregning
ikke er ophørt fuldt ud
[abstract]

Dagsværdi af overdragne
Dagsværdien af overdragne finansielle aktiver, hvor Oplysning: IFRS 7 42D d
finansielle aktiver, hvor
indregning ikke er ophørt fuldt ud. [Reference: finansielle
indregning ikke er ophørt fuldt aktiver]
ud
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FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

X instant,
debit

Dagsværdi af underliggende
poster for kontrakter med
elementer af direkte deltagelse

Dagsværdien af de underliggende poster for kontrakter Oplysning: IFRS 17 111 —
med elementer af direkte deltagelse. [Reference: beskri Ikrafttrædelse 1.1.2021
velse af sammensætningen af underliggende poster for
kontrakter med elementer af direkte deltagelse]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Omkostninger ved provisioner
og gebyrer

Omkostningerne ved provisioner og gebyrer.

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAbs
tract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

Indtægterne fra provisioner og gebyrer.

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAbs
tract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinanci
alLiabilitiesNotAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

DA

ifrs-full
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Præfiks

Omkostninger ved provisioner
og gebyrer [abstract]
Indtægter fra provisioner og
gebyrer
Indtægter fra provisioner og
gebyrer [abstract]
X duration,
credit

Indtægter fra (omkostninger
ved) provisioner og gebyrer

Indtægterne fra eller omkostningerne ved provisioner og Almindelig praksis: IAS 1 85
gebyrer.

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
credit

Indtægter fra (omkostninger
ved) provisioner og gebyrer
[abstract]
X duration,
debit

Omkostninger ved provisioner
og gebyrer hidrørende fra
finansielle forpligtelser, som
ikke er til dagsværdi gennem
resultatet

18.12.2020

Indtægter fra og omkostninger
ved provisioner og gebyrer
[abstract]

Omkostningerne ved provisioner og gebyrer (bortset fra Oplysning: IFRS 7 20 c i
de beløb, der indgår i opgørelsen af den effektive rente)
hidrørende fra finansielle forpligtelser, som ikke er til
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: til dagsværdi
[member], finansielle forpligtelser]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Indtægter fra (omkostninger
ved) provisioner og gebyrer
hidrørende fra finansielle
forpligtelser, som ikke er til
dagsværdi gennem resultatet

Indtægterne fra og omkostningerne ved provisioner og Oplysning: IFRS 7 20 c i —
gebyrer (bortset fra de beløb, der indgår i opgørelsen af Udløbsdato 1.1.2021
den effektive rente) hidrørende fra finansielle aktiver eller
finansielle forpligtelser, som ikke er til dagsværdi gennem
resultatet. [Reference: til dagsværdi [member], finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
TrustAndFiduciaryActivities

X duration,
credit

Indtægter fra (omkostninger
ved) provisioner og gebyrer
hidrørende fra
forvaltningsaktiviteter og
betroede aktiviteter

Indtægterne fra og omkostningerne ved provisioner og Oplysning: IFRS 7 20 c ii
gebyrer (bortset fra de beløb, der indgår i opgørelsen af
den effektive rente) hidrørende fra forvaltningsaktiviteter
og andre betroede aktiviteter, som indebærer forvaltning
eller investering af aktiver på vegne af enkeltpersoner,
fonde, pensionskasser og andre institutioner.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Ydelsesbaserede
pensionsordninger beregnet ud
fra slutlønnen [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger eksempel: IAS 19 138 b
beregnet ud fra slutlønnen. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
debit

Finansieringsomkostninger

De omkostninger, der er forbundet med virksomhedens Oplysning: IAS 1 82 b
finansieringsaktivitet.

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Betalte
finansieringsomkostninger,
klassificeret som driftsaktivitet

Pengestrømmen til betaling af finansieringsomkostninger, Almindelig praksis: IAS 7 31
klassificeret som driftsaktivitet. [Reference: finansierings
omkostninger]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Finansieringsindtægter

De indtægter, der er forbundet med renter og virksomhe Almindelig praksis: IAS 1 85
dens andre finansieringsaktiviteter.

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Finansieringsindtægter
(finansieringsomkostninger)

De indtægter eller omkostninger, der er forbundet med Almindelig praksis: IAS 1 85
renter og virksomhedens andre finansieringsaktiviteter.

L 429/361

FeeIncomeExpenseArisingFrom X duration,
FinancialAssetsOrFinancialLiabi credit
litiesNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

ifrs-full

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

Indtægterne fra provisioner og gebyrer (bortset fra de Oplysning: IFRS 7 20 c i
beløb, der indgår i opgørelsen af den effektive rente)
hidrørende fra finansielle aktiver, som ikke er til dags
værdi gennem resultatet.

FeeIncomeArisingFromFinancia
lAssetsMeasuredAtAmortised
Cost

DA

Indtægter fra provisioner og
gebyrer hidrørende fra
finansielle aktiver, som ikke er
til dagsværdi gennem resultatet

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

FinanceIncomeExpensesFromRe
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossAbstract

Finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet [abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe X duration,
insuranceContractsHeldExclu
credit
dedFromProfitOrLossBeforeTax

Finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra i resultatet, før
skat

Den beløbsmæssige størrelse af finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet og indregnes i øvrig totalindkomst,
før skat. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-ud
gifter), indgåede reassurancekontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 91 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe X duration,
insuranceContractsHeldExclu
credit
dedFromProfitOrLossNetOfTax

Finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet, efter
skat

Den beløbsmæssige størrelse af finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet og indregnes i øvrig totalindkomst,
efter skat. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-ud
gifter), indgåede reassurancekontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 91 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe X duration,
insuranceContractsHeldRecogni credit
sedInProfitOrLoss

Finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter,
indregnet i resultatet

Finansieringsindtægter (-omkostninger) fra indgåede reas
surancekontrakter, som indregnes i resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), indgåede reas
surancekontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 82 bc —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvestmen X duration,
tInFinanceLease
credit

Finansieringsindtægter fra
nettoinvestering i finansiel
leasingkontrakt

Finansieringsindtægterne fra nettoinvesteringen i den Oplysning: IFRS 16 90 a ii
finansielle leasingkontrakt. [Reference: finansieringsind
tægter, nettoinvestering i finansiel leasingkontrakt]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassifie X duration,
debit
dAsOperatingActivities

Modtagne
finansieringsindtægter,
klassificeret som driftsaktivitet

Pengestrømmen fra modtagne finansieringsindtægter, klas Almindelig praksis: IAS 7 31
sificeret som driftsaktivitet. [Reference: finansieringsind
tægter]

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

Finansielle
leasingtilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af leasingtilgodehavender i Almindelig praksis: IAS 1 55
henhold til finansielle leasingkontrakter.

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

X instant,
debit

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der består af: a)
likvide beholdninger, b) en anden virksomheds egenkapi
talinstrumenter, c) en kontraktlig ret til at: i) modtage
likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver fra en
anden virksomhed eller ii) udveksle finansielle aktiver eller
finansielle forpligtelser med en anden virksomhed på
potentielt gunstige betingelser for virksomheden eller d)
en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens
egne egenkapitalinstrumenter, og som er: i) et ikkeafledt
finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller
kan blive forpligtet til at modtage et variabelt antal af
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, eller ii) et
afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes
på anden måde end ved udveksling af et fast beløb i
likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med
et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter. I denne forbindelse omfatter virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter ikke indløselige finansielle instru
menter, som klassificeres som egenkapitalinstrumenter i
overensstemmelse med afsnit 16A og 16B i IAS 32,
instrumenter, som forpligter virksomheden til at over
drage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver
til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klas
sificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse
med afsnit 16C og 16D i IAS 32, eller instrumenter, som
udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller
overdragelse af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
[member], finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
debit

Finansielle aktiver, som berøres
af ændringer til IFRS 9 for så
vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation,
regnskabsmæssig værdi efter
anvendelsen af ændringerne

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 9 7.2.34 b
berøres af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig
indfrielse med negativ kompensation efter anvendelse af
ændringerne.
L 429/363

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssets

DA

Oplysning: IFRS 7 25,
oplysning: IFRS 7 35H,
oplysning: IFRS 7 35I,
oplysning: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

18.12.2020
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver, som berøres
af ændringer til IFRS 9 for så
vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation,
regnskabsmæssig værdi
umiddelbart før anvendelsen af
ændringerne

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 9 7.2.34 a
berøres af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig
indfrielse med negativ kompensation umiddelbart før
anvendelse af ændringerne.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

text

Finansielle aktiver, som berøres
af ændringer til IFRS 9 for så
vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation,
målingskategori efter
anvendelsen af ændringerne

Målingskategorien for finansielle aktiver, som berøres af Oplysning: IFRS 9 7.2.34 b
ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation efter anvendelse af ændringer
ne.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
text
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

Finansielle aktiver, som berøres
af ændringer til IFRS 9 for så
vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation,
målingskategori umiddelbart
før anvendelsen af ændringerne

Målingskategorien for finansielle aktiver, som berøres af Oplysning: IFRS 9 7.2.34 a
ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig indfrielse
med negativ kompensation, umiddelbart før anvendelse af
ændringerne.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17CarryingA
mountAfterRedesignation

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der berøres
af omklassifikation på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17, regnskabsmæssig
værdi efter omklassifikation

Den regnskabsmæssige værdi, efter omklassifikation, af Oplysning: IFRS 17 C32 b ii
finansielle aktiver, der berøres af omklassifikationen på — Ikrafttrædelse 1.1.2021
datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17CarryingA
mountImmediatelyBeforeRede
signation

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der berøres
af omklassifikation på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17, regnskabsmæssig
værdi umiddelbart før
omklassifikation

Den regnskabsmæssige værdi, umiddelbart før omklassifi Oplysning: IFRS 17 C32 b i —
kation, af finansielle aktiver, der berøres af omklassifika Ikrafttrædelse 1.1.2021
tionen på datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.
18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountIm
mediatelyBeforeApplyingA
mendments

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

FinancialAssetsAffectedByRede text
signationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17MeasurementCa
tegoryAfterRedesignation

Finansielle aktiver, der berøres
af omklassifikation på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17, målingskategori efter
omklassifikation

Målingskategorien, efter omklassifikation, for finansielle Oplysning: IFRS 17 C32 b ii
aktiver, der berøres af omklassifikationen på datoen for — Ikrafttrædelse 1.1.2021
førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede text
signationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17MeasurementCa
tegoryImmediatelyBeforeRede
signation

Finansielle aktiver, der berøres
af omklassifikation på datoen
for førstegangsanvendelsen af
IFRS 17, målingskategori
umiddelbart før
omklassifikation

Målingskategorien, umiddelbart før omklassifikation, for Oplysning: IFRS 17 C32 b i —
finansielle aktiver, der berøres af omklassifikationen på Ikrafttrædelse 1.1.2021
datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant,
debit

Finansielle aktiver til
amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver til Oplysning: IFRS 7 8 f
amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris er det
beløb, hvortil finansielle aktiver første gang er målt,
med fradrag af betalte afdrag på hovedstolen, med tillæg
eller fradrag af akkumulerede afskrivninger ved anvendelse
af den effektive rentemetode på en eventuel forskel
mellem dette oprindelige beløb og det beløb, der betales
ved udløb, og justeret for en eventuel værdiforringelse.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostCategoryMember

member

Finansielle aktiver til
amortiseret kostpris, kategori
[member]

Dette element står for kategorien af finansielle aktiver til Oplysning: IFRS 7 8 f
amortiseret kostpris. [Reference: finansielle aktiver til
amortiseret kostpris]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostMember

member

Finansielle aktiver til
amortiseret kostpris, kategori
[member]

Dette element står for kategorien af finansielle aktiver Oplysning: IFRS 7 B2 a
målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi Dagsværdien af finansielle aktiver. [Reference: til dags Oplysning: IFRS 7 25
værdi [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueMem member
ber

DA

ifrs-full
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Finansielle aktiver til dagsværdi, Dette element står for kategorien af finansielle aktiver Oplysning: IFRS 7 B2 a
målt til dagsværdi. [Reference: finansielle aktiver, til dags
kategori [member]
værdi [member]]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
debit

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come

Finansielle aktiver til dagsværdi Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver til dags Oplysning: IFRS 7 8 h
gennem øvrig totalindkomst
værdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: til dags
værdi [member], finansielle aktiver, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meCategoryMember

member

Finansielle aktiver til dagsværdi Dette element står for finansielle aktiver fra kategorien Oplysning: IFRS 7 8 h
gennem øvrig totalindkomst,
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference:
kategori [member]
finansielle aktiver til dagsværdi gennem øvrig totalind
komst]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 7 8 a
gennem resultatet
måles til dagsværdi, og hvor gevinster (tab) indregnes i
resultatet. Et finansielt aktiv måles til dagsværdi gennem
resultatet, medmindre det måles til amortiseret kostpris
eller til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. Gevinster
(tab) hidrørende fra et finansielt aktiv, der måles til dags
værdi, skal indregnes i resultatet, medmindre det indgår i
et sikringsforhold, det er en investering i et egenkapital
instrument, og virksomheden har valgt at præsentere
gevinster og tab på investeringen under øvrig totalind
komst, eller det er et finansielt aktiv, som måles til dags
værdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: til dags
værdi [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossCategory
Member

DA

ifrs-full
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Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet [abstract]

Finansielle aktiver til dagsværdi Dette element står for finansielle aktiver fra kategorien Oplysning: IFRS 7 8 a
gennem resultatet, kategori
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: finansielle
[member]
aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

18.12.2020

member

Elementnavn/URI-rolle

ifrs-full

X instant,
debit

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver målt til Almindelig praksis: IAS 1 55,
dagsværdi gennem resultatet, der er klassificeret som oplysning: IFRS 7 8 a —
besiddelse med handelshensigt. Et finansielt aktiv klassifi Udløbsdato 1.1.2021
ceres som værende besiddet med handel for øje, hvis: a)
det primært blev anskaffet eller påtaget med henblik på
salg på kort sigt, b) ved første indregning udgjorde en del
af en portefølje af identificerede finansielle instrumenter,
som blev forvaltet sammen, og som udviste et nyligt
mønster af kortsigtet realisation af gevinster, eller c) er
et afledt finansielt instrument (bortset fra afledte finansi
elle instrumenter, som er finansielle garantikontrakter,
eller som er klassificeret som og udgør effektive sikrings
instrumenter). [Reference: til dagsværdi [member], finansi
elle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

FinancialAssetsAtFairValueTh
member
roughProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTradingCategoryMember

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
som besiddelse med
handelshensigt, kategori
[member]

Dette element står for finansielle aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 8 a —
gennem resultatet, der klassificeres i kategorien for besid Udløbsdato 1.1.2021
delse med handelshensigt. [Reference: finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet, klassificeret som besiddelse
med handelshensigt]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver til dags Oplysning: IFRS 7 8 a
værdi gennem resultatet, der er klassificeret som sådanne
ved første indregning eller efterfølgende. [Reference: til
dagsværdi [member], finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignatedU
ponInitialRecognitionCategory
Member

member

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende, kategori
[member]

Dette element står for finansielle aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 8 a
gennem resultatet, der er klassificeret som sådanne ved
første indregning eller efterfølgende. [Reference: finansielle
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret ved
første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, som skal
klassificeres som målt til
dagsværdi

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 7 8 a
skal klassificeres som målt til dagsværdi i overensstem
melse med IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet]
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Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
som besiddelse med
handelshensigt
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FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

Etiket

DA

ifrs-full
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attributter

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket
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Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, som skal
klassificeres som målt til
dagsværdi, kategori [member]

Dette element står for finansielle aktiver, som skal måles Oplysning: IFRS 7 8 a
fra kategorien dagsværdi gennem resultatet. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, som
skal klassificeres som målt til dagsværdi]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForReacquisitionOfOwnEq
uityInstruments

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, målt som
sådanne i overensstemmelse
med undtagelsen vedrørende
generhvervelse af egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver til dags Oplysning: IFRS 7 8 a —
værdi gennem resultatet målt som sådanne i overensstem Ikrafttrædelse 1.1.2021
melse med undtagelsen vedrørende generhvervelse af egne
egenkapitalinstrumenter, som beskrevet i afsnit 33A i IAS
32. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForReacquisitionOfOwnEq
uityInstrumentsCategoryMem
ber

member

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, målt som
sådanne i overensstemmelse
med undtagelsen vedrørende
generhvervelse af egne
egenkapitalinstrumenter,
kategori [member]

Dette element står for kategorien aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 8 a —
gennem resultatet, målt som sådanne i overensstemmelse Ikrafttrædelse 1.1.2021
med undtagelsen vedrørende generhvervelse af egne egen
kapitalinstrumenter. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet, målt som sådanne i overens
stemmelse med undtagelsen ved generhvervelse af egne
egenkapitalinstrumenter]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForRepurchaseOfOwnFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, målt som
sådanne i overensstemmelse
med undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver til dags Oplysning: IFRS 7 8 a —
værdi gennem resultatet, målt som sådanne i overens Ikrafttrædelse 1.1.2021
stemmelse med undtagelsen vedrørende tilbagekøb af
egne finansielle forpligtelser, som beskrevet i afsnit 3.3.5
i IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForRepurchaseOfOwnFinan
cialLiabilitiesCategoryMember

member

Finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, målt som
sådanne i overensstemmelse
med undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle
forpligtelser, kategori [member]

Dette element står for kategorien finansielle aktiver til Oplysning: IFRS 7 8 a —
dagsværdi gennem resultatet, målt som sådanne i over Ikrafttrædelse 1.1.2021
ensstemmelse med undtagelsen vedrørende tilbagekøb af
egne finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet målt som sådanne i over
ensstemmelse med undtagelsen vedrørende tilbagekøb af
egne finansielle forpligtelser]

18.12.2020

member

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValueCategory
Member

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Finansielle aktiver disponible
for salg

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeafledte finansielle akti Oplysning: IFRS 7 8 d —
ver, som klassificeres som disponible for salg, eller som Udløbsdato 1.1.2021
ikke klassificeres som a) lån og tilgodehavender, b) holdtil-udløb-investeringer, eller c) finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle
aktiver, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet,
hold-til-udløb-investeringer]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

member

Finansielle aktiver disponible
for salg, kategori [member]

Dette element står for finansielle aktiver fra kategorien Oplysning: IFRS 7 8 d —
disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver Udløbsdato 1.1.2021
disponible for salg]

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyAfterInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Finansielle aktiver,
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver umid Oplysning: IFRS 7 42I b
regnskabsmæssig værdi
delbart efter førstegangsanvendelsen af IFRS 9. [Reference:
umiddelbart efter
finansielle aktiver]
førstegangsanvendelsen af IFRS
9

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyBeforeInitialAppli
cationOfIFRS9

X instant,
debit

Finansielle aktiver,
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver på tids Oplysning: IFRS 7 42I a
regnskabsmæssig værdi
punktet for førstegangsanvendelsen af IFRS 9, fastlagt i
umiddelbart før
overensstemmelse med IAS 39 eller en tidligere version
førstegangsanvendelsen af IFRS af IFRS 9 (hvis virksomheden har valgt at anvende IFRS 9
9
på en måde, som omfatter mere end én dato for den
første anvendelse for forskellige krav). [Reference: finansi
elle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsCategoryMember

member

Finansielle aktiver, kategori
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAsses member
sedForCreditLossesMember

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsAvailableforsale

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle Oplysning: IFRS 7 8
aktiver. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Kategorier af finansielle aktiver«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: finansielle aktiver]

L 429/369

Finansielle aktiver, der vurderes Dette element står for finansielle aktiver, der er blevet Almindelig praksis: IFRS 7 37
samlet for kredittab [member] vurderet samlet for kredittab. [Reference: finansielle akti — Udløbsdato 1.1.2021
ver]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4,
regnskabsmæssig på grundlag
af IAS 39

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver beskrevet i
Dagsværdien af finansielle aktiver som beskrevet i afsnit Oplysning:
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, fair 39E, litra a), i IFRS 4, dvs. finansielle aktiver med IFRS 4 39E a — Udløbsdato
value
kontraktlige vilkår, som på bestemte tidspunkter medfører 1.1.2021
pengestrømme, der udelukkende er betaling af hovedstol
og renter på hovedstolen (dvs. finansielle aktiver, der
opfylder betingelsen i afsnit 4.1.2, litra b), og afsnit
4.1.2A, litra b) i IFRS 9), med undtagelse af finansielle
aktiver, der opfylder definitionen for »besiddes med
handelshensigt« i IFRS 9, eller som forvaltes, og hvis
afkast vurderes på grundlag af dagsværdien (afsnit
B4.1.6 i IFRS 9). [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ThatDoNot
HaveLowCreditRiskCarryingA
mountApplyingIAS39

X instant,
debit

Finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4,
som ikke har lav kreditrisiko,
regnskabsmæssig værdi
grundlag af IAS 39

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ThatDoNot
HaveLowCreditRiskFairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver som
Dagsværdien af finansielle aktiver som beskrevet i afsnit Oplysning: IFRS 4 39G b —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i 39E, litra a), i IFRS 4, som ikke har lav kreditrisiko. Udløbsdato 1.1.2021
IFRS 4, som ikke har lav
[Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra
kreditrisiko, dagsværdi
a), i IFRS 4, dagsværdi]

Den regnskabsmæssige værdi på grundlag af IAS 39 af Oplysning: IFRS 4 39G a —
finansielle aktiver som beskrevet i afsnit 39E, litra a), i Udløbsdato 1.1.2021
IFRS 4. For finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris
skal beløbet være inden justering for eventuelle hensæt
telser med henblik på værdiforringelse. [Reference: finansi
elle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dags
værdi]

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4CarryingA
mountApplyingIAS39

DA

ifrs-full

L 429/370

Præfiks

Den regnskabsmæssige værdi på grundlag af IAS 39 af Oplysning: IFRS 4 39G b —
finansielle aktiver som beskrevet i afsnit 39E, litra a), i Udløbsdato 1.1.2021
IFRS 4, som ikke har lav kreditrisiko. For finansielle
aktiver målt til amortiseret kostpris skal beløbet være
inden justering for eventuelle hensættelser med henblik
på værdiforringelse. [Reference: finansielle aktiver
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver, der
klassificeres som målt til
dagsværdi gennem resultatet
[abstract]

FinancialAssetsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRisk

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der besiddes Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der Oplysning: IFRS 7 B11E
til styring af likviditetsrisiko
besiddes til styring af likviditetsrisiko (eksempelvis finansi
elle aktiver, som umiddelbart kan sælges, eller som
forventes at frembringe pengestrømme til virksomheden,
der modsvarer pengestrømme fra virksomheden til
finansielle forpligtelser). [Reference: likviditetsrisiko [mem
ber], finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialAssetsImpairedMember

member

Værdiforringede finansielle
aktiver [member]

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Finansielle aktiver, der vurderes Dette element står for finansielle aktiver, der er blevet Oplysning: IFRS 7 37 b —
separat for kredittab [member] vurderet separat for kredittab. [Reference: finansielle akti Udløbsdato 1.1.2021
ver]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair X instant,
ValueThroughOtherComprehen debit
siveIncome

Dette element står for finansielle aktiver, der er blevet Almindelig praksis: IFRS 7 37
værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver]
— Udløbsdato 1.1.2021

L 429/371

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 7 8 h
måles til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. Et
finansielt aktiv måles til dagsværdi gennem øvrig totalind
komst, hvis følgende betingelser begge er opfyldt: a) det
finansielle aktiv besiddes i en forretningsmodel, der har til
formål både at modtage kontraktlige pengestrømme og
sælge finansielle aktiver, og b) det finansielle aktivs
kontraktlige vilkår medfører på bestemte tidspunkter
pengestrømme, som alene består af betaling af afdrag
og renter på hovedstolen. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], finansielle aktiver]

Den Europæiske Unions Tidende

Finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair member
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

Finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, kategori
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCa
tegoryImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Finansielle aktiver,
Målingskategorien finansielle aktiver umiddelbart efter Oplysning: IFRS 7 42I b
målingskategori umiddelbart
førstegangsanvendelsen af IFRS 9. [Reference: finansielle
efter førstegangsanvendelsen af aktiver]
IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCa
tegoryImmediatelyBeforeInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Finansielle aktiver,
målingskategori umiddelbart
før førstegangsanvendelsen af
IFRS 9

Målingskategorien finansielle aktiver på tidspunktet for Oplysning: IFRS 7 42I a
førstegangsanvendelsen af IFRS 9, fastlagt i overensstem
melse med IAS 39 eller en tidligere version af IFRS 9 (hvis
virksomheden har valgt at anvende IFRS 9 på en måde,
som omfatter mere end én dato for den første anvendelse
for forskellige krav). [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Finansielle aktiver, kategori
[member]

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle
aktiver. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Kategorier af finansielle aktiver«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPastDue
NorImpairedMember

member

Finansielle aktiver, der hverken Dette element står for finansielle aktiver, som hverken er Almindelig praksis: IFRS 7 37
er forfaldne eller
forfaldne eller værdiforringede. Et finansielt aktiv er forfal — Udløbsdato 1.1.2021
værdiforringede [member]
dent, når en modpart har undladt at foretage en betaling,
hvortil han var kontraktligt forpligtet. [Reference: finansi
elle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanTho
seSpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4FairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver bortset fra
dem, der er angivet i afsnit
39E, litra a), i IFRS 4,
dagsværdi

Dette element står for finansielle aktiver fra kategorien Oplysning: IFRS 7 8 h
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference:
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst]

Oplysning: IFRS 9 7.2.34,
oplysning: IFRS 17 C32 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 39L b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 7 6,
oplysning: IFRS 7 42I

Dagsværdien af finansielle aktiver bortset fra dem, der er Oplysning: IFRS 4 39E b —
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS
4, dagsværdi]

18.12.2020

Finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

DA

ifrs-full

L 429/372

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver uden for
Dette element står for kategorien af finansielle aktiver, der Oplysning: IFRS 7 B2 b
anvendelsesområdet for IFRS 7, ligger uden for anvendelsesområdet for IFRS 7. [Refe
kategori [member]
rence: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNo
tImpairedMember

member

Finansielle aktiver, der er
forfaldne, men ikke
værdiforringede [member]

Dette element står for finansielle aktiver, som er forfaldne, Oplysning: IFRS 7 37 a —
men ikke værdiforringede. Et finansielt aktiv er forfaldent, Udløbsdato 1.1.2021
når en modpart har undladt at foretage en betaling,
hvortil han var kontraktligt forpligtet. [Reference: finansi
elle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsColla
teralForLiabilitiesOrContingent
Liabilities

X instant,
debit

Finansielle aktiver stillet som
sikkerhed for forpligtelser eller
betingede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som Oplysning: IFRS 7 14 a
virksomheden har stillet som sikkerhed for forpligtelser
eller betingede forpligtelser, herunder beløb, som er
omklassificeret i overensstemmelse med afsnit 3.2.23,
litra a), i IFRS 9. [Reference: eventualforpligtelser [mem
ber], finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Finansielle aktiver, som
tidligere blev klassificeret til
dagsværdi gennem resultatet,
men som ikke længere
klassificeres som sådan,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i opgørelsen af Oplysning: IFRS 7 42I c
finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, første gang virksomheden
anvender IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet]
L 429/373

member

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsOutsideScopeO
fIFRS7Member

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver, som
tidligere blev omklassificeret til
dagsværdi gennem resultatet i
henhold til kravene i IFRS 9,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i opgørelsen af Oplysning: IFRS 7 42I c
finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, og som blev omklassifi
ceret i henhold til kravene i IFRS 9, første gang virksom
heden anvender IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Finansielle aktiver, som
tidligere blev omklassificeret til
dagsværdi, og som
omklassificeres frivilligt,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i opgørelsen af Oplysning: IFRS 7 42I c
finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, og som virksomheden
frivilligt valgte at omklassificere, første gang virksom
heden anvender IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfAvailableforsaleFinancialAs
setsAtFairValue

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver disponible for salg, til
dagsværdi

Dagsværdien af finansielle aktiver, der er blevet omklas Oplysning: IFRS 7 12A b —
sificeret fra kategorien disponible for salg. [Reference: til Udløbsdato 1.1.2021
dagsværdi [member], finansielle aktiver til dagsværdi]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfAvailableforsaleFinancialAs
setsCarryingAmount

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver disponible for salg,
regnskabsmæssig værdi

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12A b —
blevet omklassificeret fra kategorien disponible for salg. Udløbsdato 1.1.2021
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairValu
eThroughProfitOrLossAtFairVa
lue

X instant,
debit

Finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, til dagsværdi

Dagsværdien af finansielle aktiver, der er blevet omklas Oplysning: IFRS 7 12A b —
sificeret fra kategorien dagsværdi gennem resultatet. [Refe Udløbsdato 1.1.2021
rence: finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRequi
rementsOfIFRS9FirstApplicatio
nOfIFRS9

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle aktiver, der
omklassificeres fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, regnskabsmæssig
værdi

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12A b —
blevet omklassificeret fra kategorien dagsværdi gennem Udløbsdato 1.1.2021
resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Finansielle aktiver indregnet på Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for eksempel: IFRS 3 B64 i,
overtagelsestidspunktet
finansielle aktiver, der er erhvervet ved en virksomheds eksempel: IFRS 3 IE72
sammenslutning. [Reference: finansielle aktiver, virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndividu
allyDeterminedToBeImpaired
FairValueOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancements

X instant,
debit

Finansielle aktiver, som hver
for sig er opgjort som
værdiforringede, dagsværdi af
sikkerhedsstillelse og andre
udvidelser af kreditværdigheden

Dagsværdien af sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af
kreditværdigheden for finansielle aktiver, som hver for sig
er opgjort som værdiforringede. [Reference: finansielle
aktiver, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
X instant,
natedAsMeasuredAtFairValueTh debit
roughProfitOrLossBeforeAppli
cationOfAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTha
tAreNoLongerSoDesignated

Finansielle aktiver, der blev
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
før anvendelsen af ændringerne
til IFRS 9 for så vidt angår
førtidig indfrielse med negativ
kompensation, der ikke
længere er klassificeret sådan

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver i opgø Oplysning: IFRS 9 7.2.34 c
relsen af finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret
som målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres sådan, når virksomheden anvender
ændringerne til IFRS 9 i forbindelse med førtidig indfrielse
med negativ kompensation. [Reference: finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
X instant,
natedAsMeasuredAtFairValueTh debit
roughProfitOrLossBeforeAppli
cationOfIFRS17ThatAreNoLon
gerSoDesignated

Finansielle aktiver, der blev
klassificeret som målt til
dagsværdi gennem resultatet
før anvendelsen af IFRS 17, og
som ikke længere er
klassificeret sådan

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver i opgø Oplysning: IFRS 17 C32 c —
relsen af finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret Ikrafttrædelse 1.1.2021
som målt til dagsværdi gennem resultatet ved anvendelse
af afsnit 4.1.5 i IFRS 9, og som ikke længere er klas
sificeret sådan efter anvendelsen af IFRS 17.

eksempel: IFRS 7 IG29 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

L 429/375

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairValu
eThroughProfitOrLossCarryin
gAmount

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Finansielle aktiver, som er
omfattet af »overlay«-tilgangen

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som er Oplysning: IFRS 4 39L b —
omfattet af »overlay«-tilgangen. [Reference: finansielle akti Ikrafttrædelse fra
ver]
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMember

member

Finansielle aktiver, type
[member]

Dette element står for aggregerede typer af finansielle Oplysning: IFRS 7 B52,
aktiver. Det repræsenterer også standardværdien for oplysning: IFRS 7 B51
aksen »Typer af finansielle aktiver«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQ
ualifyForDerecognitionAxis

axis

Overdragne finansielle aktiver, Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 42D
hvor indregning ikke er ophørt lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
fuldt ud [axis]
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQ
ualifyForDerecognitionMember

member

Overdragne finansielle aktiver, Dette element står for overdragne finansielle aktiver, hvor Oplysning: IFRS 7 42D
hvor indregning ikke er ophørt indregning ikke er ophørt fuldt ud. Det repræsenterer
fuldt ud [member]
også standardværdien for aksen »Overdragne finansielle
aktiver, hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud«, hvis
der ikke anvendes et andet element. [Reference: finansielle
aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContractu X instant,
alCashFlowCharacteristicsHave debit
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tExceptionForPrepaymentFeatu
res

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, hvis Oplysning: IFRS 7 42S
kontraktlige pengestrømmes egenskaber er blevet vurderet
på grundlag af de forhold og omstændigheder, der var
gældende ved den første indregning, uden at tage
hensyn til undtagelsen vedrørende førtidig indfrielse.
[Reference: finansielle aktiver]
18.12.2020

Finansielle aktiver, hvis
kontraktlige pengestrømmes
egenskaber er blevet vurderet
på grundlag af de forhold og
omstændigheder, der var
gældende ved den første
indregning, uden at tage
hensyn til undtagelsen
vedrørende førtidig indfrielse

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

DA

ifrs-full

L 429/376

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, hvis Oplysning: IFRS 7 42R
kontraktlige pengestrømmes egenskaber er blevet vurderet
på grundlag af de forhold og omstændigheder, der var
gældende ved den første indregning, uden at tage
hensyn til kravene til ændring af den tidsmæssige værdi
af penge. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual X duration,
CashFlowsModifiedDuringRe
debit
portingPeriodWhileLossAllo
wanceMeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesAmortisedCost
BeforeModification

Finansielle aktiver, hvis
kontraktlige pengestrømme er
blevet ændret i regnskabsåret,
mens hensættelsen til tab blev
målt til de forventede kredittab
i løbetiden, amortiseret
kostpris før ændring

Den amortiserede kostpris før ændringen af finansielle Oplysning: IFRS 7 35J a
aktiver, for hvilke de kontraktlige pengestrømme er
blevet ændret i regnskabsåret, mens de havde en hensæt
telse til tab målt til et beløb, der svarer til de forventede
kredittab i løbetiden. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual X duration,
CashFlowsModifiedDuringRe
credit
portingPeriodWhileLossAllo
wanceMeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesModification
GainLoss

Finansielle aktiver, hvis
kontraktlige pengestrømme er
blevet ændret i regnskabsåret,
mens hensættelsen til tab blev
målt til de forventede kredittab
i løbetiden, gevinst (tab)
forbundet med ændring

Nettogevinsten eller -tabet forbundet med ændringen for Oplysning: IFRS 7 35J a
finansielle aktiver, for hvilke de kontraktlige penge
strømme er blevet ændret i regnskabsåret, mens de
havde en hensættelse til tab målt til et beløb, der svarer
til de forventede kredittab i løbetiden. [Reference: finansi
elle aktiver]
L 429/377

Finansielle aktiver, hvis
kontraktlige pengestrømmes
egenskaber er blevet vurderet
på grundlag af de forhold og
omstændigheder, der var
gældende ved den første
indregning, uden at tage
hensyn til kravene til ændring
af den tidsmæssige værdi af
penge

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsWhoseContractu X instant,
alCashFlowCharacteristicsHave debit
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tRequirementsRelatedToModifi
cationOfTimeValueOfMoneyEle
ment

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den regnskabsmæssige bruttoværdi for finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 35J b
der er blevet ændret siden første indregning på et tids
punkt, hvor hensættelsen til tab blev målt til et beløb, der
svarer til de forventede kredittab i løbetiden, og for hvilke
hensættelsen til tab er ændret i regnskabsåret til et beløb,
der svarer til de forventede kredittab over 12 måneder.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDurin X instant,
gReportingPeriodAndStillSu
debit
bjectToEnforcementActivityCon
tractualAmountOutstanding

Finansielle aktiver, der blev
afskrevet i regnskabsåret, og
som stadig søges inddrevet,
kontraktligt udestående beløb

Det kontraktlige udestående beløb for finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 35L
der blev afskrevet i regnskabsåret, og som virksomheden
stadig søger at inddrive. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

member

Stigning (fald) som følge af
ændringer i anvendt
regnskabspraksis [member]

Dette element står for den økonomiske virkning af Oplysning: IAS 8 28 f i,
ændringer i anvendt regnskabspraksis.
oplysning: IAS 8 29 c i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrections
OfAccountingErrorsMember

member

Stigning (fald) som følge af
korrektion af fejl vedrørende
tidligere regnskabsår [member]

Dette element står for den økonomiske virkning af Oplysning: IAS 8 49 b i,
oplysning: IAS 8 49 c
korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår.

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRSsAxis

axis

Økonomisk virkning af
overgang fra de tidligere
regnskabsprincipper til IFRS
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 1 24
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

FinancialForecastOfCash
FlowsForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Regnskabsprognose for
pengestrømsfrembringende
enhed, målingsinput [member]

Dette element står for en regnskabsprognose for en eksempel: IFRS 13 B36 e
pengestrømsfrembringende enhed, anvendt som et
målingsinput.

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOr
LossForCashgeneratingUnitMea
surementInputMember

member

Regnskabsprognose for
resultatet for
pengestrømsfrembringende
enhed, målingsinput [member]

Dette element står for en regnskabsprognose for resultatet eksempel: IFRS 13 B36 e
for en pengestrømsfrembringende enhed, anvendt som et
målingsinput.

18.12.2020

Finansielle aktiver, for hvilke de
kontraktlige pengestrømme er
blevet ændret, mens
hensættelsen til tab blev målt
til de forventede kredittab i
løbetiden, for hvilke
hensættelsen til tab er ændret i
regnskabsåret til de forventede
kredittab over 12 måneder,
regnskabsmæssig bruttoværdi

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialAssetsWithModified
X instant,
ContractualCashFlowsWhileLos debit
sAllowanceMeasuredAtLifetime
ExpectedCreditLossesForWhich
LossAllowanceChangedDurin
gReportingPeriodTo12monthEx
pectedCreditLossesGrossCarryin
gAmount

DA

ifrs-full

L 429/378

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle garantikontrakter
[member]

Dette element står for kontrakter, som kræver, at udsteder Oplysning: IFRS 7 B8E,
betaler bestemte beløb som godtgørelse til indehaveren oplysning: IFRS 7 35M
for et tab, som denne pådrager sig, fordi en bestemt
debitor ikke foretager rettidig betaling i henhold til de
oprindelige eller ændrede vilkår for et gældsinstrument.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigina
tionMember

member

Finansielle instrumenter, der
var værdiforringet ved
erhvervelsen eller oprettelsen
[member]

Dette element står for finansielle instrumenter, der var Oplysning: IFRS 7 35H b ii,
værdiforringet ved erhvervelsen eller oprettelsen. [Refe oplysning: IFRS 7 35M b ii
rence: værdiforringede finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Værdiforringede finansielle
instrumenter [member]

Dette element står for finansielle instrumenter, der er Oplysning: IFRS 7 35H,
værdiforringede. [Reference: kreditforringelse af finansielle oplysning: IFRS 7 35M
instrumenter [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsDesignate
dAsHedgingInstrumentsAtFair
Value

X instant

Finansielle instrumenter
klassificeret som
sikringsinstrumenter til
dagsværdi

Dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassifi Oplysning: IFRS 7 22 b —
ceret som sikringsinstrumenter. Sikringsinstrumenter er Udløbsdato 1.1.2021
klassificerede afledte finansielle instrumenter eller (alene
ved afdækning af risikoen for valutakursændringer) klas
sificerede ikkeafledte finansielle instrumenter eller ikke
afledte finansielle forpligtelser, hvis dagsværdi eller penge
strømme forventes at udligne ændringer i dagsværdien af
eller pengestrømme vedrørende en klassificeret sikret post.
[Reference: til dagsværdi [member], afledte finansielle
instrumenter [member], afledte finansielle aktiver, afledte
finansielle forpligtelser, finansielle instrumenter, kategori
[member], finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAxis

axis

Finansielle instrumenter målt
Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 24G
til dagsværdi gennem resultatet, lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.
da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre
kreditrisikoen [axis]

L 429/379

member

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialGuaranteeContracts
Member

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle instrumenter målt
til dagsværdi gennem resultatet,
da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre
kreditrisikoen [member]

Dette element står for finansielle instrumenter målt dags Oplysning: IFRS 7 24G
værdi gennem resultatet, da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre kreditrisikoen forbundet med disse
instrumenter. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Finansielle instrumenter målt til dagsværdi gennem
resultatet, da et afledt kreditinstrument anvendes til at
styre kreditrisikoen«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
[member], kreditrisiko [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsNotCredi
timpairedMember

member

Finansielle instrumenter, der
ikke er værdiforringede
[member]

Dette element står for finansielle instrumenter, der ikke er Oplysning: IFRS 7 35H,
værdiforringede. [Reference: kreditforringelse af finansielle oplysning: IFRS 7 35M
instrumenter [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

member

Finansielle instrumenter, der
var værdiforringet ved
erhvervelsen eller oprettelsen
[member]

Dette element står for finansielle instrumenter, der var Oplysning: IFRS 7 35H c,
værdiforringet ved erhvervelsen eller oprettelsen. [Refe oplysning: IFRS 7 35M c
rence: værdiforringede finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectTo X instant,
EnforceableMasterNettingArran credit
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialAssets

Finansielle instrumenter, der
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle aktiver

De beløb for finansielle instrumenter, der falder ind under eksempel: IFRS 7 IG40D,
en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og eksempel: IFRS 7 13C d i
som ikke modregnes i finansielle aktiver. [Reference:
finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectTo X instant,
EnforceableMasterNettingArran debit
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialLiabilities

Finansielle instrumenter, der
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, og som ikke
modregnes i finansielle
forpligtelser

De beløb for finansielle instrumenter, der falder ind under eksempel: IFRS 7 IG40D,
en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og eksempel: IFRS 7 13C d i
som ikke modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference:
finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair X instant
ValuePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAtTimeOfDerecog
nition

Finansielle instrumenter, hvis
dagsværdi tidligere ikke kunne
måles pålideligt på tidspunkt
for ophør af indregning

Den beløbsmæssige størrelse på det tidspunkt, indregning Oplysning: IFRS 7 30 e —
ophører, af finansielle instrumenter, hvis dagsværdi Udløbsdato 1.1.2021
tidligere ikke kunne måles pålideligt. [Reference: finansi
elle instrumenter, kategori [member]]

18.12.2020

member

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskMember

DA

ifrs-full

L 429/380

Præfiks

ifrs-full

Elementnavn/URI-rolle

FinancialLiabilities

Elementtype og
attributter

Finansielle forpligtelser

Dokumentationsetikette

Referencer

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/381

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der består af: Oplysning: IFRS 7 25
a) en kontraktlig forpligtelse til at: i) overdrage likvide
beholdninger eller andre finansielle aktiver til en anden
virksomhed, eller ii) udveksle finansielle aktiver eller
finansielle forpligtelser med en anden virksomhed på
potentielt ugunstige betingelser for virksomheden, eller
b) en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhe
dens egne egenkapitalinstrumenter, og som er: i) et ikke
afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden er
eller kan blive forpligtet til at levere et variabelt antal af
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, eller ii) et
afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes
på anden måde end ved udveksling af et fast beløb i
likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med
et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter. I denne forbindelse udgør rettigheder, optioner
eller warrants til erhvervelse af et fast antal af virksomhe
dens egne egenkapitalinstrumenter for et fast beløb i en
hvilken som helst valuta egenkapitalinstrumenter, hvis
virksomheden tilbyder rettighederne, optionerne eller
warrantene på pro rata-basis til alle sine eksisterende
ejere af samme kategori af ikkeafledte egenkapitalinstru
menter. I denne forbindelse omfatter virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter heller ikke indløselige finansielle
instrumenter, som klassificeres som egenkapitalinstru
menter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B i
IAS 32, instrumenter, som forpligter virksomheden til at
overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver
til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klas
sificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse
med afsnit 16C og 16D i IAS 32, eller instrumenter, som
udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller
overdragelse af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter. Et instrument, der opfylder definitionen på en
finansiel forpligtelse, klassificeres undtagelsesvis som et
egenkapitalinstrument, hvis det har alle de kendetegn og
opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B
eller i afsnit 16C og 16D i IAS 32. [Reference: finansielle
instrumenter, kategori [member], finansielle aktiver,
afledte finansielle instrumenter [member]]

DA

X instant,
credit

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle forpligtelser, som
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser, Oplysning: IFRS 9 7.2.34 b
berøres af ændringer til IFRS 9 som berøres af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår
for så vidt angår førtidig
førtidig indfrielse med negativ kompensation efter anven
indfrielse med negativ
delsen af ændringerne.
kompensation,
regnskabsmæssig værdi efter
anvendelsen af ændringerne

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountIm
mediatelyBeforeApplyingA
mendments

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser, som
berøres af ændringer til IFRS 9
for så vidt angår førtidig
indfrielse med negativ
kompensation,
regnskabsmæssig værdi
umiddelbart før anvendelsen af
ændringerne

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser, Oplysning: IFRS 9 7.2.34 a
som berøres af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår
førtidig indfrielse med negativ kompensation, umiddelbart
før anvendelsen af ændringerne.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

text

Finansielle forpligtelser, som
berøres af ændringer til IFRS 9
for så vidt angår førtidig
indfrielse med negativ
kompensation, målingskategori
efter anvendelsen af
ændringerne

Målingskategorien for finansielle forpligtelser, som berøres Oplysning: IFRS 9 7.2.34 b
af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig indfri
else med negativ kompensation efter anvendelsen af
ændringerne.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA text
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

Finansielle forpligtelser, som
berøres af ændringer til IFRS 9
for så vidt angår førtidig
indfrielse med negativ
kompensation, målingskategori
umiddelbart før anvendelsen af
ændringerne

Målingskategorien for finansielle forpligtelser, som berøres Oplysning: IFRS 9 7.2.34 a
af ændringerne til IFRS 9 for så vidt angår førtidig indfri
else med negativ kompensation umiddelbart før anven
delsen af ændringerne.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

Finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser til Oplysning: IFRS 7 8 g,
amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris er det oplysning: IFRS 7 8 f —
beløb, hvortil finansielle forpligtelser første gang er Udløbsdato 1.1.2021
målt, med fradrag af betalte afdrag på hovedstolen, med
tillæg eller fradrag af akkumulerede afskrivninger ved
anvendelse af den effektive rentemetode på en eventuel
forskel mellem dette oprindelige beløb og det beløb, der
betales ved udløb. [Reference: finansielle forpligtelser]

X instant,
credit

18.12.2020

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

DA

ifrs-full

L 429/382

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

member

Finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris, kategori
[member]

Dette element står for kategorien af finansielle forplig Oplysning: IFRS 7 8 g,
telser til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle oplysning: IFRS 7 8 f —
forpligtelser til amortiseret kostpris]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

member

Finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris, kategori
[member]

Dette element står for kategorien af finansielle forplig Oplysning: IFRS 7 B2 a
telser målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi

Dagsværdien af finansielle forpligtelser. [Reference: til Oplysning: IFRS 7 25
dagsværdi [member], finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi, kategori [member]

Dette element står for kategorien af finansielle forplig Oplysning: IFRS 7 B2 a
telser målt til dagsværdi. [Reference: finansielle forpligtel
ser, til dagsværdi [member]]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Oplysning: IFRS 7 8 e
som opfylder en af følgende betingelser: a) de opfylder
definitionen af »som besiddes med handelshensigt«, eller
b) virksomheden klassificerer ved første indregning disse
til dagsværdi gennem resultatet. Virksomheden må kun
anvende denne klassifikation, når afsnit 4.3.5 i IFRS 9
(indbyggede afledte finansielle instrumenter) tillader det,
eller når en sådan klassifikation giver mere relevant infor
mation, fordi: a) den fjerner eller væsentligt reducerer en
målings- eller indregningsuoverensstemmelse, som ellers
ville følge af at måle aktiver eller forpligtelser eller
indregne gevinster eller tab på disse på forskellige grund
lag, eller b) en gruppe af finansielle forpligtelser eller
finansielle aktiver og finansielle forpligtelser forvaltes, og
indtjeningen vurderes på grundlag af dagsværdien i over
ensstemmelse med en dokumenteret risikostyrings- eller
investeringsstrategi, og oplysninger om gruppen gives
internt på dette grundlag til nøglepersoner i virksomhe
dens ledelse (som defineret i IAS 24). [Reference: til dags
værdi [member], nøglepersoner i virksomhedens eller
modervirksomhedens ledelse [member], afledte finansielle
instrumenter [member], finansielle aktiver, finansielle
forpligtelser]
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet
[abstract]

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossCategory
Member

member

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
kategori [member]

Dette element står for finansielle forpligtelser fra katego Oplysning: IFRS 7 8 e
rien dagsværdi gennem resultatet. [Reference: finansielle
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
der opfylder definitionen af
»som besiddes med
handelshensigt«

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser til Oplysning: IFRS 7 8 e
dagsværdi gennem resultatet, der opfylder definitionen af
»som besiddes med handelshensigt«. En finansiel forplig
telse klassificeres som værende besiddet med handel for
øje, hvis: a) forpligtelsen primært blev påtaget med
henblik på salg eller tilbagekøb på kort sigt, b) ved
første indregning udgjorde en del af en portefølje af iden
tificerede finansielle instrumenter, som blev forvaltet
sammen, og som udviste et nyligt mønster af kortsigtet
realisation af gevinster, eller c) er et afledt finansielt instru
ment (bortset fra afledte finansielle instrumenter, som er
finansielle garantikontrakter, eller som er klassificeret som
og udgør effektive sikringsinstrumenter). [Reference:
finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
X instant,
eThroughProfitOrLossDesignate credit
dAsUponInitialRecognition

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første
indregning eller efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser til Oplysning: IFRS 7 8 e
dagsværdi gennem resultatet, der er klassificeret som
sådanne ved første indregning eller efterfølgende. [Refe
rence: til dagsværdi [member], finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

member
FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCatego
ryMember

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første
indregning eller efterfølgende,
kategori [member]

Dette element står for finansielle forpligtelser til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 8 e
gennem resultatet, der er klassificeret som sådanne ved
første indregning eller efterfølgende, kategori. [Reference:
finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCa
tegoryMember

Finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
der opfylder definitionen af
»som besiddes med
handelshensigt«, kategori
[member]

Dette element står for finansielle forpligtelser til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 8 e
gennem resultatet, der opfylder definitionen af kategorien
for besiddelse med handelshensigt. [Reference: finansielle
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder
definitionen af »som besiddes med handelshensigt«]
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Finansielle forpligtelser,
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser Oplysning: IFRS 7 42I b
regnskabsmæssig værdi
umiddelbart efter førstegangsanvendelsen af IFRS 9. [Refe
umiddelbart efter
rence: finansielle forpligtelser]
førstegangsanvendelsen af IFRS
9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingA
mountImmediatelyBeforeInitia
lApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser,
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser på Oplysning: IFRS 7 42I a
regnskabsmæssig værdi
tidspunktet for førstegangsanvendelsen af IFRS 9, fastlagt i
umiddelbart før
overensstemmelse med IAS 39 eller en tidligere version af
førstegangsanvendelsen af IFRS IFRS 9 (hvis virksomheden har valgt at anvende IFRS 9 på
9
en måde, som omfatter mere end én dato for den første
anvendelse for forskellige krav). [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

member

Finansielle forpligtelser,
kategori [member]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

text

Målingskategorien for finansielle aktiver umiddelbart efter Oplysning: IFRS 7 42I b
Finansielle forpligtelser,
målingskategori umiddelbart
førstegangsanvendelsen af IFRS 9. [Reference: finansielle
efter førstegangsanvendelsen af forpligtelser]
IFRS 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Finansielle forpligtelser,
målingskategori umiddelbart
før førstegangsanvendelsen af
IFRS 9

Målingskategorien for finansielle forpligtelser på tids Oplysning: IFRS 7 42I a
punktet for førstegangsanvendelsen af IFRS 9, fastlagt i
overensstemmelse med IAS 39 eller en tidligere version
af IFRS 9 (hvis virksomheden har valgt at anvende IFRS 9
på en måde, som omfatter mere end én dato for den
første anvendelse for forskellige krav). [Reference: finansi
elle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Finansielle forpligtelser,
kategori [member]

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle Oplysning: IFRS 9 7.2.34,
forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for oplysning: IFRS 7 6, oplysning:
aksen »Kategorier af finansielle forpligtelser«, hvis der ikke IFRS 7 42I
anvendes et andet element. [Reference: finansielle forplig
telser]

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle Oplysning: IFRS 7 8
forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Kategorier af finansielle forpligtelser«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: finansielle aktiver]
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Finansielle forpligtelser uden
for anvendelsesområdet for
IFRS 7, kategori [member]

Dette element står for kategorien af finansielle forpligtel Oplysning: IFRS 7 B2 b
ser, der ligger uden for anvendelsesområdet for IFRS 7.
[Reference: finansielle forpligtelser]

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossButNoLongerSoDesig
natedFirstApplicationOfIFRS9

Finansielle forpligtelser, som
tidligere blev klassificeret til
dagsværdi gennem resultatet,
men som ikke længere
klassificeres som sådan,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i opgørelsen Oplysning: IFRS 7 42I c
af finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, første gang virksomheden
anvender IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossReclassifiedDueToReq
uirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

Finansielle forpligtelser, som
tidligere blev omklassificeret til
dagsværdi gennem resultatet i
henhold til kravene i IFRS 9,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i opgørelsen Oplysning: IFRS 7 42I c
af finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, og som blev omklassifi
ceret i henhold til kravene i IFRS 9, første gang virksom
heden anvender IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser
til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

Finansielle forpligtelser, som
tidligere blev omklassificeret til
dagsværdi, og som
omklassificeres frivilligt,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i opgørelsen Oplysning: IFRS 7 42I c
af finansiel stilling, som tidligere blev klassificeret som
målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke
længere klassificeres som sådan, og som virksomheden
frivilligt valgte at omklassificere, første gang virksom
heden anvender IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser
til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifiedIn
toEquity

X duration

Finansielle forpligtelser
omklassificeret til
egenkapitalen

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Oplysning: IAS 1 80A
der omklassificeres til egenkapitalen. [Reference: egenkapi
tal, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Finansielle forpligtelser
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for eksempel: IFRS 3 B64 i,
finansielle forpligtelser, der er overtaget ved en virksom eksempel: IFRS 3 IE72
hedssammenslutning. [Reference: finansielle forpligtelser,
virksomhedssammenslutninger [member]]
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Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser i Oplysning: IFRS 9 7.2.34 c
opgørelsen af finansiel stilling, som tidligere blev klassifi
ceret som målt til dagsværdi gennem resultatet, men som
ikke længere klassificeres sådan, når virksomheden
anvender ændringerne til IFRS 9 i forbindelse med førtidig
indfrielse med negativ kompensation. [Reference: finansi
elle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

member

Finansielle forpligtelser, type
[member]

Dette element står for aggregerede typer af finansielle Oplysning: IFRS 7 B52,
forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for oplysning: IFRS 7 B51
aksen »Typer af finansielle forpligtelser«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Finansiel risiko [member]

Dette element står for risikoen for en eventuel fremtidig
ændring i et eller flere af følgende elementer: en fastlagt
rentesats, en pris for et finansielt instrument, en råvare
pris, en valutakurs, et pris- eller renteindeks, en kreditvur
dering eller et kreditindeks eller lignende variabler, hvor,
såfremt der er tale om en ikke-finansiel variabel, variablen
ikke gælder specifikt for en af parterne i kontrakten.

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Færdigvarer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen eksempel: IAS 1 78 c,
terer værdien af varer ved produktionens afslutning, som almindelig praksis: IAS 2 37
besiddes med henblik på salg som led i det normale
forretningsforløb. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYear
Member

member

Fem år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet fem år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Fast rente [member]

Dette element står for en fast rente. [Reference: renterisiko Almindelig praksis: IFRS 7 39
[member]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Fastpriskontrakter [member]

Dette element står for fastpriskontrakter med kunder.

Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

eksempel: IFRS 15 B89 d
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længere er klassificeret sådan
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Fast inventar

Den beløbsmæssige størrelse af fast inventar, der ikke er eksempel: IAS 16 37 g
permanent fastgjort til fast ejendom, anvendt i virksom
hedens drift.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Fast inventar [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 g
aktiver, der repræsenterer fast inventar, der ikke er perma
nent fastgjort til fast ejendom. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBenefit member
PlansMember

Ydelsesbaserede
pensionsordninger beregnet ud
fra en fast løn [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger eksempel: IAS 19 138 b
beregnet ud fra en fast løn. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Variabel rente [member]

Dette element står for en variabel rente. [Reference: rente Almindelig praksis:
IFRS 7 39
risiko [member]]

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Fremmede lande [member]

Dette element står for andre lande end virksomhedens Oplysning: IFRS 8 33 b,
oplysning: IFRS 8 33 a
hjemland. [Reference: hjemland [member]]

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Terminskontrakt [member]

Dette element står for en kontrakt mellem to parter om Almindelig praksis:
køb eller salg af et underliggende aktiv på et bestemt IAS 1 112 c
tidspunkt i fremtiden til en forud fastsat afregningspris.

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYear
Member

member

Fire år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet fire år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Indtægter fra franchisegebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
fra franchisegebyrer.

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchiseaftaler [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, Almindelig praksis:
der repræsenterer retten til at drive virksomhed ved brug IAS 38 119
af navn, handelsvarer, tjenesteydelser, metoder, støtte til
reklame, markedsføring og leverancer, som er blevet over
draget af en anden virksomhed. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

Valutakurser [abstract]

18.12.2020

X instant,
debit
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Omkostningerne til forbrug af brændsel og energi.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

Omkostninger til brændsel

Omkostningerne til forbrug af brændsel.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

axis

Finansieringsordninger for
ydelsesbaserede
pensionsordninger [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 19 138 e
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansMember

member

Finansieringsordninger for
ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for alle ydelsesbaserede pensionsord eksempel: IAS 19 138 e
ninger opdelt efter finansieringsordninger for ydelsesbase
rede pensionsordninger. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Finansieringsordninger for ydelsesbase
rede pensionsordninger«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Futureskontrakt [member]

Dette element står for en standardiseret børshandlet Almindelig praksis:
kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et under IAS 1 112 c
liggende aktiv på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en
forud fastsat afregningspris.

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni X duration,
tionOfFinancialAssetsMeasure
credit
dAtAmortisedCost

Gevinst (tab) hidrørende fra
ophør af indregning af
finansielle aktiver målt til
amortiseret kostpris

Gevinsten (tabet) hidrørende fra ophør af indregning af Oplysning: IAS 1 82 aa
finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris. [Reference:
finansielle aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCostAbstract

Gevinst (tab) hidrørende fra
ophør af indregning af
finansielle aktiver målt til
amortiseret kostpris [abstract]

ifrs-full

GainLossArisingFromDifference X duration,
credit
BetweenCarryingAmountOfFi
nancialLiabilityExtinguishedAnd
ConsiderationPaid

Gevinst (tab) hidrørende fra en Gevinsten (tabet) hidrørende fra forskellen mellem den Oplysning: IFRIC 19 11
forskel mellem
regnskabsmæssige værdi af den opfyldte finansielle
regnskabsmæssig værdi af
forpligtelse og målingen af det betalte beløb herfor
opfyldt finansiel forpligtelse og (udstedte egenkapitalinstrumenter) til kreditor. [Reference:
det betalte beløb herfor
regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

FuelAndEnergyExpense

X duration,
debit

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
debit

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansAxis

ifrs-full
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GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X duration,
credit

Gevinst (tab) på finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt på
overdragelsestidspunktet

Den indregnede gevinst (det indregnede tab) på finansielle Oplysning: IFRS 7 42G a
aktiver, hvor indregning er ophørt, på tidspunktet for
aktivernes overdragelse. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreatest
TransferActivity

X duration,
credit

Gevinst (tab) fra
Den indregnede gevinst (det indregnede tab) fra overdra Oplysning: IFRS 7 42G c ii
overdragelsesaktivitet inden for gelsen af finansielle aktiver i den del af regnskabsåret,
et regnskabsår, hvor den
hvor den største overførselsaktivitet fandt sted, når det
største overførselsaktivitet
samlede provenu fra overdragelsesaktiviteten (der opfylder
fandt sted
kriterierne for ophør med indregning) i et regnskabsår
ikke er jævnt fordelt i hele regnskabsåret. [Reference:
finansielle aktiver]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfConsoli X duration,
dationOfSubsidiariesDueTo
credit
ChangeOfInvestmentEntitySta
tus

Gevinst (tab) ved ophør af
konsolidering af
dattervirksomheder som følge
af ændring i
investeringsvirksomhedsstatus

Gevinsten (tabet) ved ophør af konsolideringen af datter Oplysning: IFRS 12 9B b
virksomheder som følge af ændringen i investeringsvirk
somhedsstatus. [Reference: oplysning om investeringsvirk
somheder [text block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue X duration,
OfHedgedItemUsedAsBasisFor
credit
RecognisingHedgeIneffectiveness

Gevinst (tab) hidrørende fra
ændringer i dagsværdien af
sikret post, som bruges til at
indregne sikringsineffektivitet

Gevinsten (tabet) hidrørende fra ændringen i dagsværdien Oplysning: IFRS 7 24B a iv,
af den sikrede post, som bruges som grundlag for indreg oplysning: IFRS 7 24B b i
ning af sikringsineffektiviteten. Sikringsineffektivitet angi
ver, i hvilket omfang ændringerne i dagsværdien af eller
pengestrømmene vedrørende sikringsinstrumentet er
større end eller mindre end dagsværdien af eller penge
strømmene vedrørende den sikrede post.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue X duration,
OfHedgingInstrumentUsedAsBa credit
sisForRecognisingHedgeIneffecti
veness

Gevinst (tab) hidrørende fra
ændringer i dagsværdien af
sikringsinstrument, som bruges
til at indregne
sikringsineffektivitet

Gevinsten (tabet) hidrørende fra ændringen i dagsværdien Oplysning: IFRS 7 24A c
af sikringsinstrumentet, som bruges som grundlag for
indregning af sikringsineffektiviteten. Sikringsineffektivitet
angiver, i hvilket omfang ændringerne i dagsværdien af
eller pengestrømmene vedrørende sikringsinstrumentet er
større end eller mindre end dagsværdien af eller penge
strømmene vedrørende den sikrede post.

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 c iv
telse (aktiv) hidrørende fra gevinsten (tabet) hidrørende fra
ændringer i virkningen af en begrænsning af et ydelses
baseret aktiv til aktivets loft, bortset fra de beløb, der
indgår i renteindtægter eller -udgifter. [Reference:
renteindtægter, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv),
renteudgifter (renteindtægter), ydelsesbaseret pensionsfor
pligtelse (aktiv)]

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffectOf
LimitingReimbursementRight
sToAssetCeiling

X duration,
debit

Gevinst (tab) hidrørende fra
ændringer i virkningen af en
begrænsning af
godtgørelsesretten til aktivets
loft, bortset fra renteindtægter
eller -udgifter, godtgørelsesret

Stigningen (faldet) i godtgørelsesretten hidrørende fra Oplysning: IAS 19 141 c iv
gevinsten (tabet) hidrørende fra ændringer i virkningen
af en begrænsning af en godtgørelsesret til aktivets loft,
bortset fra de beløb, der indgår i renteindtægter eller
-udgifter. [Reference: renteindtægter, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv), renteindtægter, godtgørelses
ret]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFi
nancialInstrumentAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRisk

X duration,
credit

Gevinst (tab) i forbindelse med
klassifikation af finansielt
instrument som målt til
dagsværdi gennem resultatet,
da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre
kreditrisikoen

Den indregnede gevinst (det indregnede tab) i forbindelse Oplysning: IFRS 7 24G b
med klassifikation af et finansielt instrument, eller en
andel af det, som målt til dagsværdi gennem resultatet,
da et afledt kreditinstrument anvendes til at styre den
kreditrisiko, der er forbundet med det pågældende finansi
elle instrument. [Reference: kreditrisiko [member], afledte
finansielle instrumenter [member], finansielle instrumen
ter, kategori [member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Gevinst (tab) hidrørende fra
sikringsineffektivitet

Gevinsten (tabet) hidrørende fra sikringsineffektivitet. Oplysning: IFRS 7 24C a i
Sikringsineffektivitet angiver, i hvilket omfang ændrin
gerne i dagsværdien af eller pengestrømmene vedrørende
sikringsinstrumentet er større end eller mindre end dags
værdien af eller pengestrømmene vedrørende den sikrede
post.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectivenes
sAbstract

Gevinst (tab) hidrørende fra
sikringsineffektivitet [abstract]

L 429/391

Gevinst (tab) hidrørende fra
ændringer i virkningen af en
begrænsning af et
ydelsesbaseret aktiv til aktivets
loft, bortset fra renteindtægter
eller -udgifter, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
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GainLossOnChangesInEffectOf X duration,
LimitingNetDefinedBenefitAsset debit
ToAssetCeiling

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Gevinst (tab) hidrørende fra
Den indregnede gevinst (det indregnede tab) i øvrig tota Oplysning: IFRS 7 24C a i
sikringsineffektivitet indregnet i lindkomst hidrørende fra sikringsineffektivitet. [Reference:
øvrig totalindkomst
gevinst (tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Gevinst (tab) hidrørende fra
Den indregnede gevinst (det indregnede tab) i resultatet Oplysning: IFRS 7 24C a i,
sikringsineffektivitet indregnet i hidrørende fra sikringsineffektivitet. [Reference: gevinst oplysning: IFRS 7 24C b ii
resultatet
(tab) hidrørende fra sikringsineffektivitet]

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Gevinst (tab) ved eftermåling,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRightsAbstract

Gevinst (tab) ved efterfølgende
måling, godtgørelsesret
[abstract]

ifrs-full

GainLossRecognisedAsResultO X duration,
fRemeasuringToFairValueEquity credit
InterestInAcquireeHeldByAcqui
rerBeforeBusinessCombination

Gevinst (tab), der indregnes
som følge af efterfølgende
måling til dagsværdi af den
overtagende virksomheds
egenkapitalinteresser i den
overtagne virksomhed før
virksomhedsovertagelse

DA

ifrs-full
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Præfiks

Gevinst (tab) ved eftermåling,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[abstract]

X duration,
debit

Gevinst (tab) ved eftermåling,
godtgørelsesret

Stigningen (faldet) i godtgørelsesretten som følge af efter Oplysning: IAS 19 141 c
målingen af godtgørelsesretten. [Reference: godtgørelsesret
til dagsværdi]

18.12.2020

Den indregnede gevinst (det indregnede tab) som følge af Oplysning: IFRS 3 B64 p ii
efterfølgende måling til dagsværdi af den overtagende
virksomheds egenkapitalinteresser i den overtagne virk
somhed før virksomhedsovertagelsen. [Reference: virk
somhedssammenslutninger [member]]

Den Europæiske Unions Tidende

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse Oplysning: IAS 19 141 c
(aktiv) som følge af eftermålingen af denne ydelsesbase
rede pensionsforpligtelse (aktiv). [Reference: ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure X duration,
mentToFairValueLessCostsToSel credit
lOrOnDisposalOfAssetsOrDis
posalGroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifi
ableAssetsAcquiredOrLiabilitie
sAssumedInBusinessCombina
tion

ifrs-full

ifrs-full

Referencer

Den indregnede gevinst (det indregnede tab) ved ophør af Oplysning: IFRS 7 30 e —
indregning af finansielle instrumenter, hvis dagsværdi Udløbsdato 1.1.2021
tidligere ikke kunne måles pålideligt. [Reference: finansi
elle instrumenter, kategori [member]]

Gevinster (tab), der er
indregnet ved måling til
dagsværdi med fradrag af
salgsomkostninger eller ved
afhændelse af aktiver eller
afståelsesgrupper, som udgør
ophørt aktivitet

De gevinster eller tab, der er indregnet ved måling til Oplysning: IFRS 5 33 b iii
dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger eller ved
afhændelse af aktiverne eller afståelsesgrupperne, som
udgør den ophørte aktivitet. [Reference: ophørte aktivi
teter [member]]

X duration,
credit

Gevinster (tab), som er
tilknyttet identificerbare aktiver
eller forpligtelser, som er
overtaget ved en
virksomhedssammenslutning,
og er af en sådan størrelse, art
eller beskaffenhed, at oplysning
herom er relevant for
forståelsen af den
sammensluttede virksomheds
årsregnskab

De gevinster (tab), som både: a) er tilknyttet identificer Oplysning: IFRS 3 B67 e
bare aktiver eller forpligtelser, som er overtaget ved en
virksomhedssammenslutning, og b) er af en sådan stør
relse, art eller beskaffenhed, at oplysning herom er rele
vant for forståelsen af den sammensluttede virksomheds
årsregnskab. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]]

GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWrittenOff

X duration,
credit

Gevinst ved inddrivelse af lån,
der tidligere er afskrevet

Gevinsten ved inddrivelsen af lån, der tidligere er afskre Almindelig praksis: IAS 1 85
vet.

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X duration,
credit

Indregnet gevinst ved
tilbudskøb

Den beløbsmæssige størrelse af eventuelle gevinster, der Oplysning: IFRS 3 B64 n i
indregnes i en virksomhedssammenslutning, hvor netto
beløbet af de overtagne identificerbare aktiver og forplig
telser overstiger summen af det samlede erlagte vederlag,
minoritetsinteresse i den overtagne virksomhed og dags
værdi af den overtagende virksomheds tidligere egenkapi
talinteresse i den overtagne virksomhed. [Reference: virk
somhedssammenslutninger [member]]

L 429/393

Indregnet gevinst (tab) ved
ophør af indregning af
finansielle instrumenter, hvis
dagsværdi tidligere ikke kunne
måles pålideligt

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

GainLossRecognisedOnFinanci
alInstrumentsWhoseFairValueP
reviouslyCouldNotBeReliably
Measured

Dokumentationsetikette

DA

ifrs-full

Etiket

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Gevinster hidrørende fra ophør
af indregning af finansielle
aktiver målt til amortiseret
kostpris

Den gevinst, der er indregnet i totalindkomstopgørelsen, Oplysning: IFRS 7 20A
hidrørende fra ophør af indregning af finansielle aktiver,
som er målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffe
X duration,
renceBetweenPreviousCarryin
credit
gAmountAndFairValueOfFinan
cialAssetsReclassifiedAsMeasure
dAtFairValue

Gevinster (tab) hidrørende fra
forskellen mellem tidligere
amortiseret kostpris og
dagsværdi for finansielle
aktiver, der er omklassificeret
fra kategorien måling til
amortiseret kostpris til
kategorien måling til dagsværdi
gennem resultatet

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra forskellen mellem den Oplysning: IAS 1 82 ca
tidligere amortiserede kostpris og dagsværdien for finansi
elle aktiver, der er omklassificeret fra kategorien måling til
amortiseret kostpris til kategorien måling til dagsværdi
gennem resultatet. [Reference: til dagsværdi [member],
finansielle aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSale
AndLeasebackTransactions

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
sale-and-leasebacktransaktioner

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra sale-and-leaseback- Oplysning: IFRS 16 53 i
transaktioner.

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Gevinster (tab) fra indfrielser,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Fald (stigning) i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse Oplysning: IAS 19 141 d
(aktiv) som følge af indfrielser. Indfrielser er transaktioner,
som fjerner alle yderligere retlige eller faktiske forpligtelser
for alle eller en del af de ydelser i henhold til en ydelses
baseret pensionsordning, bortset fra betaling af ydelser til
eller på vegne af de ansatte, der er fastsat i ordningen, og
som var medtaget i de aktuarmæssige forudsætninger.
[Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv),
ydelsesbaserede pensionsordninger [member], aktuarmæs
sige forudsætninger [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsale
FinancialAssets

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
finansielle aktiver disponible
for salg

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra finansielle aktiver Oplysning: IFRS 7 20 a ii —
disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver Udløbsdato 1.1.2021
disponible for salg]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

GainsArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainsLossesOnCashFlowHedges X duration,
BeforeTax
credit

Gevinster (tab) på sikring af
pengestrømme før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 b,
sikring af pengestrømme før skat. [Reference: sikring af oplysning: IFRS 7 23 c —
pengestrømme [member]]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges X duration,
NetOfTax
credit

Gevinster (tab) på sikring af
pengestrømme efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 a,
sikring af pengestrømme efter skat. [Reference: sikring oplysning: IFRS 7 24C b i,
af pengestrømme [member]]
oplysning: IFRS 7 24E a,
oplysning: IFRS 7 23 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueEstimatesOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i biologiske aktivers
dagsværdi med fradrag af
salgsomkostninger for det
aktuelle regnskabsår

De gevinster (tab) i det aktuelle regnskabsår, som er Oplysning: IAS 41 40
opstået som følge af ændringen i biologiske aktivers dags
værdi med fradrag af salgsomkostninger. [Reference:
biologiske aktiver]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
ændringer i dagsværdien af
afledte finansielle instrumenter

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra ændringer i dagsvær Almindelig praksis: IAS 1 85
dien af afledte finansielle instrumenter, der er indregnet i
resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter
[member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpreads
BeforeTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af
valutaspænd før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 b
følge af ændringer i værdien af valutaspænd før skat.
[Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpreads
NetOfTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af
valutaspænd før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 a
følge af ændringer i værdien af valutaspænd efter skat.
[Reference: øvrig totalindkomst]

DA

ifrs-full
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Gevinster (tab) hidrørende fra
ændringer i dagsværdien af
afledte finansielle instrumenter
[abstract]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsBeforeTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 b
følge af ændringer i værdien af terminsdelene af termins
kontrakter før skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsNetOfTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 a
følge af ændringer i værdien af terminsdelene af termins
kontrakter efter skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsBefore
Tax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner
før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 b
følge af ændringer i værdien af den tidsmæssige værdi af
optioner før skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsNetOf
Tax

X duration,
credit

Gevinster (tab) som følge af
ændringer i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner
efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst som Oplysning: IAS 1 91 a
følge af ændringer i værdien af den tidsmæssige værdi af
optioner efter skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af
investeringsejendomme

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af investe Almindelig praksis:
ringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]
IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertyCarriedAtCo
stOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af
investeringsejendomme
indregnet til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af investe Oplysning: IAS 40 78 d iii
ringsejendomme, indregnet til kostpris eller i overens
stemmelse med IFRS 16 efter dagsværdimodellen. [Refe
rence: til kostpris eller i overensstemmelse med IFRS 16
efter dagsværdimodellen [member], investeringsejendom
me]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestments

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af investeringer

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af investe Oplysning: IAS 1 98 d
ringer.

DA

ifrs-full
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Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af
investeringsejendomme
[abstract]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af investeringer
[abstract]

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOt
herNoncurrentAssets

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af andre
anlægsaktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af andre Oplysning: IAS 1 98
anlægsaktiver. [Reference: andre anlægsaktiver]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af materielle
anlægsaktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af materi Oplysning: IAS 1 98 c
elle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentAbs
tract

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationBeforeTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
valutakursforskelle hidrørende
fra omregning før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 b
valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af uden
landske virksomheders årsregnskaber før skat. [Reference:
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
valutakursforskelle hidrørende
fra omregning efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 a
valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af uden
landske virksomheders årsregnskaber efter skat. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
credit

Valutakursgevinst
(valutakurstab)

Den beløbsmæssige størrelse af valutakursforskelle
indregnet i resultatet, der opstår i forbindelse med trans
aktioner i fremmed valuta, undtagen når disse opstår i
forbindelse med finansielle instrumenter, som måles til
dagsværdi over resultatet i overensstemmelse med IFRS
9. [Reference: til dagsværdi [member], finansielle instru
menter, kategori [member]]

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af anlægsaktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra afhændelse af anlægs Almindelig praksis:
aktiver. [Reference: anlægsaktiver]
IAS 1 112 c

DA

ifrs-full
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Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af anlægsaktiver
[abstract]
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Oplysning: IAS 21 52 a,
eksempel: IAS 7 A
Pengestrømsopgørelse for en
virksomhed, der ikke er en
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Gevinster (tab) hidrørende fra
afhændelse af materielle
anlægsaktiver [abstract]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPhysical
ChangesBiologicalAssets

X duration

Gevinster (tab) hidrørende fra
reguleringer af dagsværdi, der
kan henføres til fysiske
ændringer, biologiske aktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra ændringer i biologiske eksempel: IAS 41 51,
aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger som eksempel: IAS 41 Eksempel 1
følge af fysiske ændringer. [Reference: biologiske aktiver] XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPriceChan
gesBiologicalAssets

X duration

Gevinster (tab) hidrørende fra
reguleringer af dagsværdi, der
kan henføres til prisændringer,
biologiske aktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra ændringer i biologiske eksempel: IAS 41 51,
aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger som eksempel: IAS 41 Eksempel 1
følge af prisændringer på markedet. [Reference: biologiske XYZ Dairy Ltd
aktiver]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssets

X duration

Gevinster (tab) hidrørende fra
reguleringer af dagsværdi,
biologiske aktiver

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra ændringer i biologiske Oplysning: IAS 41 50 a
aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger som
følge af både fysiske ændringer og prisændringer på
markedet. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentInvestmentProperty

X duration

Gevinster (tab) hidrørende fra
reguleringer af dagsværdi,
investeringsejendomme

Gevinsterne (tabene) hidrørende fra ændringer i dagsvær Oplysning: IAS 40 76 d
dien af investeringsejendomme. [Reference: investerings
ejendomme]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsA X duration,
tAmortisedCost
credit

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver til amortiseret kostpris

Gevinsterne (tabene) på finansielle aktiver, der måles til Oplysning: IFRS 7 20 a vi
amortiseret kostpris. [Reference: finansielle aktiver til
amortiseret kostpris]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet

Gevinsterne (tabene) på finansielle aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 20 a i
gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, klassificeret som
besiddelse med handelshensigt

Gevinsterne (tabene) på finansielle aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 20 a i —
gennem resultatet, der er klassificeret som besiddelse Udløbsdato 1.1.2021
med handelshensigt. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet, klassificeret som besiddelse med
handelshensigt, gevinster (tab) på finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet]
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ifrs-full
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Gevinsterne (tabene) på finansielle aktiver til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 20 a i
gennem resultatet, der er klassificeret som sådanne ved
første indregning eller efterfølgende. [Reference: finansielle
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret ved
første indregning eller efterfølgende, gevinster (tab) på
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
X duration,
sAtFairValueThroughProfitOr
credit
LossMandatorilyMeasuredAtFair
Value

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, som skal klassificeres
som målt til dagsværdi

Gevinsterne (tabene) på finansielle aktiver, som er klas Oplysning: IFRS 7 20 a i
sificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet i over
ensstemmelse med IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet, som skal klassificeres som
målt til dagsværdi, gevinster (tab) på finansielle aktiver til
dagsværdi gennem resultatet, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
BeforeTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 b,
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota oplysning: IFRS 7 20 a viii
lindkomst før skat. [Reference: finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, øvrig totalind
komst]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
NetOfTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 1 91 a
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst efter skat. [Reference: finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, øvrig totalind
komst]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
X duration,
ReclassifiedOutOfAvailableforsa credit
leFinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver omklassificeret fra
finansielle aktiver disponible
for salg, der indregnes i
resultatet

De indregnede gevinster (tab) i resultatet på finansielle Oplysning: IFRS 7 12A e —
aktiver, der er omklassificeret fra kategorien disponible Udløbsdato 1.1.2021
for salg. [Reference: finansielle aktiver disponible for
salg, øvrig totalindkomst]

L 429/399
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De indregnede gevinster (tab) i resultatet på finansielle Oplysning: IFRS 7 12A e —
aktiver, der er omklassificeret fra kategorien dagsværdi Udløbsdato 1.1.2021
gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dags
værdi gennem resultatet]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

Gevinster (tab) på finansielle
instrumenter [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Gevinster (tab) på finansielle
forpligtelser til amortiseret
kostpris

Gevinsterne (tabene) på finansielle forpligtelser, der måles Oplysning: IFRS 7 20 a v
til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
X duration,
tiesAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Gevinster (tab) på finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet

Gevinsterne (tabene) på finansielle forpligtelser til dags Oplysning: IFRS 7 20 a i
værdi gennem resultatet. [Reference: finansielle forplig
telser til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr credit
LossClassifiedAsHeldForTrading

Gevinster (tab) på finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
som besiddelse med
handelshensigt

Gevinsterne (tabene) på finansielle forpligtelser til dags Oplysning: IFRS 7 20 a i
værdi gennem resultatet, der er klassificeret som besid
delse med handelshensigt. [Reference: finansielle forplig
telser til dagsværdi gennem resultatet, gevinster (tab) på
finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr credit
LossDesignatedAsUponInitialRe
cognition

gevinster (tab) på finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende

Gevinsterne (tabene) på finansielle forpligtelser til dags Oplysning: IFRS 7 20 a i
værdi gennem resultatet, der er klassificeret som
sådanne ved første indregning eller efterfølgende. [Refe
rence: finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resul
tatet, klassificeret ved første indregning eller efterfølgende,
gevinster (tab) på finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAttri X duration,
credit
butableToHedgedRisk

Gevinster (tab) på sikret post,
som kan henføres til afdækket
risiko, sikring af dagsværdi

Gevinsterne (tabene) på sikrede poster ved sikring af dags Oplysning: IFRS 7 24 a ii —
værdi, som kan henføres til den afdækkede risiko. [Refe Udløbsdato 1.1.2021
rence: sikring af dagsværdi [member]]

18.12.2020

Gevinster (tab) på finansielle
aktiver omklassificeret fra
finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet, der
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GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperations
BeforeTax

X duration,
credit

Gevinst (tab) på sikring af
nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder før
skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 39 102 a,
sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder oplysning: IAS 1 91 b,
før skat. [Reference: øvrig totalindkomst]
oplysning: IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperations
NetOfTax

X duration,
credit

Gevinst (tab) på sikring af
nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder
efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IAS 39 102 a,
sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder oplysning: IAS 1 91 a,
efter skat. [Reference: øvrig totalindkomst]
oplysning: IFRS 9 6.5.13 a,
oplysning: IFRS 7 24C b i,
oplysning: IFRS 7 24E a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
sikringsinstrument, sikring af
dagsværdi

Gevinsterne (tabene) på sikringsinstrumenter ved sikring Oplysning: IFRS 7 24 a i —
af dagsværdi. [Reference: sikring af dagsværdi [member]] Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturity
Investments

X duration,
credit

Gevinster (tab) på hold-tiludløb-investeringer

Gevinsterne (tabene) på hold-til-udløb-investeringer. [Refe Oplysning: IFRS 7 20 a iii —
rence: hold-til-udløb-investeringer]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfCashFlowHedgesRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
credit

Gevinster (tab) på ineffektiv
sikring af pengestrømme, der
indregnes i resultatet

Gevinsterne (tabene) på den ineffektive del af sikringen af Oplysning: IFRS 7 24 b —
pengestrømme, der indregnes i resultatet. [Reference: Udløbsdato 1.1.2021
sikring af pengestrømme [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestmentsIn
ForeignOperations

X duration,
credit

Gevinster (tab) på ineffektiv
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder, der
indregnes i resultatet

Gevinsterne (tabene) på den ineffektive del af sikringen af Oplysning: IFRS 7 24 c —
nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder, der Udløbsdato 1.1.2021
indregnes i resultatet. [Reference: sikring af nettoinveste
ringer i udenlandske virksomheder [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecognitio
nOfBiologicalAssetsForCurrent
Period

X duration,
credit

Gevinster (tab) ved første
De samlede gevinster (tab) i det aktuelle regnskabsår ved Oplysning: IAS 41 40
indregning af biologiske aktiver første indregning af biologiske aktiver og landbrugspro
og landbrugsprodukter i det
dukter. [Reference: biologiske aktiver]
aktuelle regnskabsår

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
afgørelse af retssager

DA

ifrs-full
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GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

Gevinster (tab) hidrørende fra
afgørelse af retssager [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRecei
vables

X duration,
credit

Gevinster (tab) på lån og
tilgodehavender

Gevinsterne (tabene) på lån og tilgodehavender. [Refe Oplysning: IFRS 7 20 a iv —
rence: lån og tilgodehavender]
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPo
sition

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
nettomonetær stilling

De gevinster (tab), der afspejler differencen hidrørende fra Oplysning: IAS 29 9
inflationskorrektionen af ikkemonetære aktiver, egen
kapital og poster i totalindkomstopgørelsen samt regule
ringen af indeksregulerede aktiver og forpligtelser ved
regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende poster,
som vil blive omklassificeret til
resultatet, før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IFRS 14 22 b
nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende poster, som vil blive omklassifi
ceret til resultatet, før skat. [Reference: saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser [member], øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) på
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende poster,
som vil blive omklassificeret til
resultatet, efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IFRS 14 22 b
nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende poster, som vil blive omklassifi
ceret til resultatet, efter skat. [Reference: saldi for regula
toriske aktiver og forpligtelser [member], øvrig totalind
komst]

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringA
vailableforsaleFinancialAssetsBe
foreTax

X duration,
credit

Gevinster (tab) hidrørende fra
efterfølgende måling af
finansielle aktiver disponible
for salg før skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst ved
efterfølgende måling af finansielle aktiver disponible for
salg før skat. [Reference: finansielle aktiver disponible for
salg]

DA

ifrs-full
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Gevinster (tab) hidrørende fra
efterfølgende måling af
finansielle aktiver disponible
for salg efter skat

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst ved
efterfølgende måling af finansielle aktiver disponible for
salg efter skat. [Reference: finansielle aktiver disponible for
salg]

Oplysning: IAS 1 91 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 20 a ii —
Udløbsdato 1.1.2021

Gevinsterne ved efterfølgende stigninger i dagsværdi med Oplysning: IFRS 5 41 c
fradrag af salgsomkostninger (må ikke overstige det
indregnede akkumulerede tab ved værdiforringelse) og
tabene ved nedskrivning til dagsværdi med fradrag af salg
somkostninger for anlægsaktiver eller afståelsesgrupper,
der besiddes med henblik på salg.

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIn
creaseInFairValueLessCostsTo
SellNotInExcessOfRecognised
CumulativeImpairmentLoss

X duration,
credit

Gevinster (tab) ved
efterfølgende stigninger i
dagsværdi med fradrag af
salgsomkostninger, der ikke må
overstige det indregnede
akkumulerede tab ved
værdiforringelse, eller
nedskrivning til dagsværdi med
fradrag af salgsomkostninger

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementAssets

X duration

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Almindelig praksis:
Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst, bortset fra bortset fra valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdi IFRS 13 93 e ii
valutakursforskelle,
målingen af aktiver. [Reference: til dagsværdi [member],
dagsværdimåling, aktiver
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Almindelig praksis:
øvrig totalindkomst, bortset fra bortset fra valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdi IFRS 13 93 e ii
valutakursforskelle,
målingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.
dagsværdimåling,
[Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcludin
gExchangeDifferencesFairValue
MeasurementLiabilities

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst, bortset fra
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Almindelig praksis:
bortset fra valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdi IFRS 13 93 e ii
målingen af forpligtelser. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementAssets

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst, herunder
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, aktiver

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Oplysning: IFRS 13 93 e ii
herunder valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdimå
lingen af aktiver. [Reference: til dagsværdi [member],
øvrig totalindkomst]
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GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementAssetsAbstract

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst,
dagsværdimåling, aktiver
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementEntitysOwnEq
uityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementEntitysOwnEq
uityInstrumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVa
lueMeasurementLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementAssets

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, aktiver

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Almindelig praksis:
valutaforskelle hidrørende fra dagsværdimåling af aktiver. IFRS 13 93 e ii
[Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Almindelig praksis:
valutakursforskelle hidrørende fra dagsværdimålingen af IFRS 13 93 e ii
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference:
til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst, herunder
valutakursforskelle,
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

DA

ifrs-full

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Oplysning: IFRS 13 93 e ii
herunder valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdimå
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.
[Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst, herunder
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst, Oplysning: IFRS 13 93 e ii
herunder valutakursforskelle, hidrørende fra dagsværdimå
lingen af forpligtelser. [Reference: til dagsværdi [member],
øvrig totalindkomst]

Den Europæiske Unions Tidende
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Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Almindelig praksis:
valutakursforskelle hidrørende fra dagsværdimålingen af IFRS 13 93 e ii
forpligtelser. [Reference: til dagsværdi [member], øvrig
totalindkomst]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnFinan
cialLiabilitiesAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignatedU
ponInitialRecognitionOrSubseq
uently

X duration,
credit

Indregnede gevinster (tab) i
øvrig totalindkomst på
finansielle forpligtelser til
dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første
indregning eller efterfølgende

De indregnede gevinster (tab) i øvrig totalindkomst på Oplysning: IFRS 7 20 a i
finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet,
der er klassificeret som sådanne ved første indregning
eller efterfølgende. [Reference: gevinster (tab) på finansielle
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesFor
AssetsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

X duration,
credit

De indregnede gevinster (tab) i
resultatet, der kan henføres til
ændring i urealiserede gevinster
eller tab, som vedrører aktiver,
der besiddes ved slutningen af
regnskabsåret, dagsværdimåling

De indregnede gevinster (tab) i resultatet for aktiver målt Oplysning: IFRS 13 93 f
til dagsværdi, der kan henføres til ændringen i urealiserede
gevinster eller tab, som vedrører de aktiver, der besiddes
ved slutningen af regnskabsåret. [Reference: til dagsværdi
[member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesFor
EntitysOwnEquityInstruments
HeldAtEndOfPeriodFairValue
Measurement

X duration,
credit

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, der kan henføres til
ændring i urealiserede gevinster
eller tab, som vedrører
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter, der
besiddes ved slutningen af
regnskabsåret, dagsværdimåling

De indregnede gevinster (tab) i resultatet for virksomhe Oplysning: IFRS 13 93 f
dens egne egenkapitalinstrumenter målt til dagsværdi, der
kan henføres til ændringen i urealiserede gevinster eller
tab, som vedrører de instrumenter, der besiddes ved slut
ningen af regnskabsåret. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChangeI
nUnrealisedGainsOrLossesFor
LiabilitiesHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

X duration,
credit

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, der kan henføres til
ændring i urealiserede gevinster
eller tab, som vedrører
forpligtelser, der besiddes ved
slutningen af regnskabsåret,
dagsværdimåling

De indregnede gevinster (tab) i resultatet for forpligtelser Oplysning: IFRS 13 93 f
målt til dagsværdi, der kan henføres til ændringen i ureali
serede gevinster eller tab, som vedrører de forpligtelser,
der besiddes ved slutningen af regnskabsåret. [Reference:
til dagsværdi [member]]

L 429/405

X duration
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GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementLiabilities
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementAs
sets

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, bortset fra
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, aktiver

De indregnede gevinster (tab) i resultatet, bortset fra valu Almindelig praksis:
takursforskelle, hidrørende fra dagsværdimålingen af akti IFRS 13 93 e i
ver. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, bortset fra
valutakursforskelle,
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

De indregnede gevinster (tab) i resultatet, bortset fra valu Almindelig praksis:
takursforskelle, hidrørende fra dagsværdimålingen af virk IFRS 13 93 e i
somhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: til
dagsværdi [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurementLia
bilities

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, bortset fra
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

De indregnede gevinster (tab) i resultatet, bortset fra valu Almindelig praksis:
takursforskelle, hidrørende fra dagsværdimålingen af IFRS 13 93 e i
forpligtelser. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssets

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, herunder
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, aktiver

De indregnede gevinster (tab) i resultatet, herunder valuta Oplysning: IFRS 13 93 e i
kursforskelle, hidrørende fra dagsværdimålingen af aktiver.
[Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

Den Europæiske Unions Tidende

X duration
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ifrs-full

L 429/406

Præfiks

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, dagsværdimåling,
aktiver [abstract]

X duration
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somhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: til
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments
Abstract

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
Liabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration,
credit

Gevinster (tab) ved køb af
De indregnede gevinster (tab) i resultatet hidrørende fra Oplysning: IFRS 4 37 b i —
reassurance, som er indregnet i virksomhedens køb af reassurance.
Udløbsdato 1.1.2021
resultatet

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, aktiver

De indregnede gevinster (tab) i resultatet på valutakurs Almindelig praksis:
forskelle hidrørende fra dagsværdimålingen af aktiver. IFRS 13 93 e i
[Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

De indregnede gevinster (tab) i resultatet på valutakurs Almindelig praksis:
forskelle hidrørende fra dagsværdimålingen af virksomhe IFRS 13 93 e i
dens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: til dags
værdi [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet på
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

De indregnede gevinster (tab) i resultatet på valutakurs Almindelig praksis:
forskelle hidrørende fra dagsværdimålingen af forpligtel IFRS 13 93 e i
ser. [Reference: til dagsværdi [member]]

X duration

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet, herunder
valutakursforskelle,
dagsværdimåling, forpligtelser

DA

ifrs-full
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De indregnede gevinster (tab) i resultatet, herunder valuta Oplysning: IFRS 13 93 e i
kursforskelle, hidrørende fra dagsværdimålingen af forplig
telser. [Reference: til dagsværdi [member]]
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forpligtelser [abstract]
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X duration,
credit

Indregnede gevinster (tab) i
resultatet på finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende

De indregnede gevinster (tab) i resultatet på finansielle Oplysning: IFRS 7 20 a i
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der er klas
sificeret som sådanne ved første indregning eller efterføl
gende. [Reference: gevinster (tab) på finansielle forplig
telser til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret ved
første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Gevinster (tab), der indregnes
ved tab af bestemmende
indflydelse på en
dattervirksomhed

De indregnede gevinster (tab) i forbindelse med tabet af Oplysning: IFRS 12 19
bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed, som
kan henføres til den tidligere bestemmende indflydelse.

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
credit

Gevinster hidrørende fra
ændringer i dagsværdien af
afledte finansielle instrumenter

Gevinsterne hidrørende fra ændringer i dagsværdien af Almindelig praksis: IAS 1 85
afledte finansielle instrumenter, der er indregnet i resulta
tet. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestment X duration,
Properties
credit

Gevinster hidrørende fra
afhændelse af
investeringsejendomme

Gevinsterne hidrørende fra afhændelse af investeringsejen Almindelig praksis:
domme. [Reference: investeringsejendomme]
IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Gevinster hidrørende fra
afhændelse af investeringer

Gevinsterne hidrørende fra afhændelse af investeringer.

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncurren
tAssets

X duration,
credit

Gevinster hidrørende fra
afhændelse af anlægsaktiver

Gevinsterne hidrørende fra afhændelse af anlægsaktiver. Almindelig praksis:
[Reference: anlægsaktiver]
IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Gevinster hidrørende fra
afhændelse af materielle
anlægsaktiver

Gevinsterne hidrørende fra afhændelse af materielle Oplysning: IAS 1 98 c
anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Gevinster hidrørende fra
afgørelse af retssager

Gevinsterne hidrørende fra afgørelse af retssager.

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Spillicenser [member]

Dette element står for licenser i forbindelse med spil. Almindelig praksis:
IAS 38 119
[Reference: licenser [member]]

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Gasdistribution [member]

Dette element står for en virksomhedens gasdistributions eksempel: IFRS 14 IE2,
eksempel: IFRS 14 33
aktiviteter.

Oplysning: IAS 1 98 d
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Dokumentationsetikette

Referencer

Administrationsomkostninger
og andre generalomkostninger

Virksomhedens administrationsomkostninger og andre Almindelig praksis:
generalomkostninger.
IAS 1 112 c

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Geografiske områder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 19 138 a,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eksempel: IFRS 15 B89 b,
eller begreberne i tabellen.
eksempel: IFRS 17 96 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Geografiske områder [member] Dette element står for aggregerede geografiske områder.
Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Geografiske områder«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAt
PointInTimeMember

member

Varer eller tjenesteydelser, der
overdrages på et bestemt
tidspunkt [member]

Dette element står for varer eller tjenesteydelser, der over eksempel: IFRS 15 B89 f
drages til kunder på et bestemt tidspunkt. [Reference:
Leveringsforpligtelser, der opfyldes på et bestemt tids
punkt [member]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferred
OverTimeMember

member

Varer eller tjenesteydelser, der
overdrages over tid [member]

Dette element står for varer eller tjenesteydelser, der over eksempel: IFRS 15 B89 f
drages til kunder over tid. [Reference: leveringsforpligtel
ser, der opfyldes over tid [member]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsu
mersMember

member

Varer solgt direkte til
forbrugere [member]

Dette element står for varer solgt direkte til forbrugere. eksempel: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermediari
esMember

member

Varer solgt gennem
mellemmænd [member]

Dette element står for varer solgt gennem mellemmænd. eksempel: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

Goodwill

X instant,
debit

Goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der repræsenterer
de fremtidige økonomiske fordele, der hidrører fra andre
aktiver, der er overtaget ved en virksomhedssammenslut
ning, og som ikke identificeres individuelt og indregnes
separat. [Reference: virksomhedssammenslutninger [mem
ber]]

eksempel: IAS 19 138 a,
eksempel: IFRS 15 B89 b,
eksempel: IFRS 17 96 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 8 33

Oplysning: IAS 1 54 c,
oplysning: IAS 36 134 a,
oplysning: IAS 36 135 a,
oplysning: IFRS 3 B67 d

L 429/409

X duration,
debit
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GeneralAndAdministrativeEx
pense

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
credit

Etiket

Referencer

Beløbet for goodwill, hvor indregning er ophørt, uden at Oplysning: IFRS 3 B67 d iv
goodwillen tidligere har været medtaget i en afståelses
gruppe, som var klassificeret som besiddelse med
henblik på salg. [Reference: goodwill, afståelsesgrupper,
der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg
[member]]

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWithout
HavingPreviouslyBeenInclude
dInDisposalGroupClassifiedAs
HeldForSale

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor X instant,
TaxPurposes
debit

Goodwill, der forventes at være Beløbet for goodwill i en virksomhedssammenslutning, Oplysning: IFRS 3 B64 k
skattemæssigt fradragsberettiget der forventes at være skattemæssigt fradragsberettiget.
[Reference:
goodwill,
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Goodwill [member]

Dette element står for goodwill. [Reference: goodwill]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Goodwill indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for good eksempel: IFRS 3 B64,
will, der er erhvervet ved virksomhedssammenslutningen. eksempel: IFRS 3 IE72
[Reference:
goodwill,
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMember

member

Offentlige kunder [member]

Dette element står for offentlige kunder. [Reference: eksempel: IFRS 15 B89 c
myndighed [member]]

ifrs-full

GovernmentDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Offentlige gældsinstrumenter,
som besiddes

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som Almindelig praksis:
virksomheden besidder, og som er udstedt af en offentlig IAS 1 112 c
myndighed. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes,
myndighed [member]]

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Offentlige tilskud

Den beløbsmæssige størrelse af støtte, der ydes af en Almindelig praksis: IAS 1 55
offentlig myndighed i form af overførsel af ressourcer til
en virksomhed til gengæld for tidligere eller fremtidig
opfyldelse af visse betingelser tilknyttet virksomhedens
driftsaktiviteter, der er indregnet som udskudt indtægt.
Begrebet omfatter ikke de former for offentlig støtte,
der ikke med rimelighed kan værdiansættes, samt trans
aktioner med en offentlig myndighed, som ikke kan
adskilles fra virksomhedens normale handelstransaktioner.
[Reference: myndighed [member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Myndighed [member]

Dette element står for offentlige myndigheder, offentlige Oplysning: IFRS 8 34
institutioner og tilsvarende lokale, nationale eller inter
nationale myndigheder.

DA
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

GrossAmountArisingFromInsu
ranceContractsMember

member

Dette element står for bruttobeløbet hidrørende fra forsik Almindelig praksis: IFRS 4
Bruttobeløb hidrørende fra
forsikringskontrakter [member] ringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter Oplysning — Udløbsdato
[member]]
1.1.2021:

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

member

Regnskabsmæssig bruttoværdi
[member]

Dette element står for det beløb, som et aktiv indregnes
med før fradrag af akkumulerede afskrivninger og akku
mulerede tab ved værdiforringelse. [Reference: afskrivnin
ger, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

GrossContractualAmountsRecei X instant,
debit
vableForAcquiredReceivables

Bruttoværdi af tilgodehavende
kontraktmæssige beløb for
overtagne tilgodehavender

Bruttoværdien af tilgodehavende kontraktmæssige beløb Oplysning: IFRS 3 B64 h ii
for tilgodehavender, der er overtaget ved virksomheds
sammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffAga X instant,
instFinancialLiabilitiesSu
debit
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Bruttobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes i
finansielle forpligtelser, og som
modregnes eller falder ind
under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der Oplysning: IFRS 7 13C b
modregnes i finansielle forpligtelser, når virksomheden:
a) aktuelt har en juridisk ret til at modregne de indregnede
beløb, og b) har til hensigt enten at nettoafregne eller at
realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidigt. [Refe
rence: finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSu
X instant,
bjectToOffsettingEnforceableMa debit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Bruttobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale

Bruttobeløbet for indregnede finansielle aktiver, der Oplysning: IFRS 7 13C a
modregnes eller falder ind under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale. [Reference: finansielle akti
ver]

DA
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Oplysning: IAS 16 73 d,
oplysning: IAS 38 118 c,
oplysning: IAS 40 79 c,
oplysning: IAS 41 54 f,
oplysning: IFRS 3 B67 d,
oplysning: IFRS 7 35I,
oplysning: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 35N,
almindelig praksis: IFRS 7
IG29 — Udløbsdato 1.1.2021,
almindelig praksis: IFRS 7 37 b
— Udløbsdato 1.1.2021
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Oplysning: IFRS 7 13C b
der modregnes i finansielle aktiver, når virksomheden: a)
aktuelt har en juridisk ret til at modregne de indregnede
beløb, og b) har til hensigt enten at nettoafregne eller at
realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidigt. [Refe
rence: finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSu
X instant,
bjectToOffsettingEnforceableMa credit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Bruttobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale

Bruttobeløbet for indregnede finansielle forpligtelser, der Oplysning: IFRS 7 13C a
modregnes eller falder ind under en retskraftig »master
netting« eller tilsvarende aftale. [Reference: finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Bruttobeløbet for
leasingforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede Oplysning: IFRS 16 58,
pengestrømme i forbindelse med leasingforpligtelser før eksempel: IFRS 7 B11D a
fradrag af finansieringsomkostninger. [Reference: leasing
forpligtelser]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Bruttolånetilsagn

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige, udiskonte eksempel: IFRS 7 B11D e
rede pengestrømme i forbindelse med bruttolånetilsagn.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Bruttoresultat

Omsætningen med fradrag af vareforbrug. [Reference: eksempel: IAS 1 103
vareforbrug, indtægter]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

GSM-licenser [member]

Dette element står for licenser til det globale system for Almindelig praksis:
mobilkommunikation — »Global System for Mobile IAS 38 119
Communications«. [Reference: licenser og franchiseaftaler]

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garantier [member]

Dette element står for formelle løfter, ofte skriftlige, hvor eksempel: IFRS 7 B33
en part påtager sig ansvaret for andres gæld eller ansvar,
eller hvor parten giver tilsagn om, at visse betingelser vil
blive opfyldt.

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Sikret post, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en sikret post, der Oplysning: IFRS 7 24B a i
indregnes som et aktiv. [Reference: sikrede poster [mem
ber]]

18.12.2020

Bruttobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes i
finansielle aktiver, der
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netting« eller tilsvarende aftale
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Referencer

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Sikret post, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af en sikret post, der Oplysning: IFRS 7 24B a i
indregnes som en forpligtelse. [Reference: sikrede poster
[member]]

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Sikrede poster [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 24B
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Sikrede poster [member]

Dette element står for sikrede poster. En sikret post kan Oplysning: IFRS 7 24B
være et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, en
ikkeindregnet fast aftale, en forventet transaktion eller en
nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. Den sikrede
post kan være: a) en enkelt post, eller b) en gruppe poster
(jf. afsnit 6.6.1-6.6.6 og B6.6.1-B6.6.16 i IFRS 9). En
sikret post kan også være en del af en sådan post eller
gruppe poster (jf. afsnit 6.3.7 og B6.3.7-B6.3.25 i IFRS 9).
Dette element repræsenterer også standardværdien for
aksen »Sikrede poster«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember

member

Investeringer i hedgefonde
[member]

Dette element står for investeringer i hedgefonde.

eksempel: IFRS 13 IE60,
eksempel: IFRS 13 94

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInFore
ignOperationsMember

member

Sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder
[member]

Dette element står for sikring af virksomhedens monetære
poster, som er tilgodehavende fra eller skyldige til en
udenlandsk virksomhed, hvis afregning hverken er plan
lagt eller sandsynlig i en overskuelig fremtid. En uden
landsk virksomhed er en virksomhed, som er tilknyttet
den regnskabsaflæggende virksomhed som dattervirksom
hed, associeret virksomhed, gennem et joint venture eller
som filial, og hvis aktiviteter er beliggende eller udøves i
et andet land eller en anden valuta end den regnskabs
aflæggende virksomheds.

Oplysning: IAS 39 86 c,
oplysning: IFRS 7 24A,
oplysning: IFRS 7 24B,
oplysning: IFRS 7 24C

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFore
ignOperationsAbstract
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HedgingGainsLossesForHedge
OfGroupOfItemsWithOffsettin
gRiskPositions

X duration,
credit

Sikringsgevinster (tab) ved
sikring af en gruppe poster
med udlignende
risikopositioner

Sikringsgevinsterne (tabene) ved sikring af en gruppe Oplysning: IFRS 9 6.6.4,
poster med udlignende risikopositioner.
oplysning: IFRS 7 24C b vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Sikringsinstrument, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af et sikringsinstrument, der Oplysning: IFRS 7 24A a
indregnes som et aktiv. [Reference: sikringsinstrumenter
[member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Sikringsinstrument,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af et sikringsinstrument, der Oplysning: IFRS 7 24A a
indregnes som en forpligtelse. [Reference: sikringsinstru
menter [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Sikringsinstrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 23A,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 24A
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Sikringsinstrumenter [member]

Dette element står for sikringsinstrumenter. Et sikrings Oplysning: IFRS 7 23A,
instrument kan klassificeres som: a) et afledt finansielt oplysning: IFRS 7 24A
instrument, som måles til dagsværdi gennem resultatet,
bortset fra visse solgte optioner (jf. afsnit B6.2.4 i IFRS
9), b) et ikkeafledt finansielt aktiv eller en ikkeafledt
finansiel forpligtelse, som måles til dagsværdi gennem
resultatet, medmindre det er en finansiel forpligtelse, der
er klassificeret som til dagsværdi gennem resultatet, for
hvilken den beløbsmæssige størrelse af den ændring i
dagsværdien, som kan henføres til ændringer i forpligtel
sens kreditrisiko, præsenteres under øvrig totalindkomst i
henhold til afsnit 5.7.7 i IFRS 9. Ved sikring af valutari
siko kan valutarisikokomponenten af et ikkeafledt
finansielt aktiv eller en ikkeafledt finansiel forpligtelse
klassificeres som et sikringsinstrument, forudsat at det
ikke er en investering i et egenkapitalinstrument, for
hvilket virksomheden har valgt at præsentere ændringer
i dagsværdien under øvrig totalindkomst i henhold til
afsnit 5.7.5 i IFRS 9. Det repræsenterer også standardvær
dien for aksen »Sikringsinstrumenter«, hvis der ikke
anvendes et andet element.
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Hold-til-udløb-investeringer

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeafledte finansielle akti Oplysning: IFRS 7 8 b —
ver, som har faste eller bestemmelige betalinger samt fast Udløbsdato 1.1.2021
udløbstidspunkt, og som virksomheden både har til
hensigt og mulighed for at holde til udløb, bortset fra:
a) aktiver, som virksomheden ved første indregning klas
sificerer til dagsværdi gennem resultatet, b) aktiver, som
virksomheden klassificerer som disponible for salg, og c)
aktiver, som opfylder definitionen på lån og tilgodeha
vender. Virksomheden skal ikke klassificere finansielle
aktiver som hold-til-udløb-aktiver, hvis virksomheden i
det aktuelle eller de to foregående regnskabsår har solgt
eller omklassificeret mere end en uvæsentlig del af holdtil-udløb-investeringerne før disses udløb (mere end
uvæsentlig set i forhold til den samlede portefølje af
hold-til-udløb-investeringer), bortset fra salg eller omklas
sifikationer, som: i) ligger så tæt på udløb eller det finansi
elle aktivs udnyttelsestidspunkt (eksempelvis mindre end
tre måneder fra udløb), at ændringer i markedsrenten ikke
ville have nogen væsentlig virkning på det finansielle
aktivs dagsværdi, ii) opstår, efter at virksomheden har
modtaget stort set hele det finansielle aktivs oprindelige
hovedstol gennem faste eller ekstraordinære afdrag, eller
iii) kan henføres til en enkeltstående, isoleret begivenhed,
som virksomheden ikke har kontrol over, og som virk
somheden ikke med rimelighed har kunnet forudse. [Refe
rence: afledte finansielle aktiver, hold-til-udløb-investerin
ger, forudbetalinger]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCate
goryMember

member

Hold-til-udløb-investeringer,
kategori [member]

Dette element står for kategorien hold-til-udløb-investe Oplysning: IFRS 7 8 b —
ringer under finansielle aktiver. [Reference: hold-til- Udløbsdato 1.1.2021
udløb-investeringer]

ifrs-full

HistoricalVolatilityForShares
MeasurementInputMember

member

Historisk volatilitet for aktier,
målingsinput [member]

Dette element står for den historiske volatilitet for aktier, eksempel: IFRS 13 B36 b
der anvendes som et målingsinput.
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-210000

[210000] Opgørelse af
finansiel stilling,
omsætningsaktiver og
anlægsaktiver og kortfristede
og langfristede forpligtelser

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-220000

[220000] Opgørelse af
finansiel stilling efter likviditet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-310000

[310000]
Totalindkomstopgørelse,
resultatopgørelse,
funktionsopdeling af
omkostninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-320000

[320000]
Totalindkomstopgørelse,
resultatopgørelse, artsopdeling
af omkostninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-410000

[410000]
Totalindkomstopgørelse, OCIelementer efter skat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-420000

[420000]
Totalindkomstopgørelse, OCIelementer før skat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-610000

[610000] Egenkapitalopgørelse

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-800100

[800100] Underklassifikation
af aktiver, forpligtelser og
egenkapital

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-800200

[800200] Analyse af indtægter
og omkostninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-800400

[800400]
Egenkapitalopgørelse,
yderligere oplysninger

18.12.2020

[110000] Generelle
oplysninger om årsregnskaber
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-110000
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-800600

[800600] Liste over
regnskabspraksis

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-810000

[810000] Noter —
Selskabsoplysninger og
erklæring om
overensstemmelse med IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-861000

[861000] Noter — Analyse af
øvrig totalindkomst pr. post

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-861200

[861200] — Noter —
Selskabskapital, reserver og
andre egenkapitalinteresser

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-880000

[880000] Noter — Yderligere
oplysninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_10_role-815000

[815000] Noter —
Begivenheder efter
regnskabsårets afslutning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_12_role-835110

[835110] Noter —
Indkomstskatter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_16_role-822100

[822100] Noter — Materielle
anlægsaktiver

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_19_role-834480

[834480] Noter —
Personaleydelser

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_2_role-826380

[826380] Noter —
Varebeholdninger

L 429/417

[800500] Liste over noter
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_1_role-800500
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_21_role-842000

[842000] Noter —
Valutaomregning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_23_role-836200

[836200] Noter —
Låneomkostninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_24_role-818000

[818000] Noter —
Nærtstående part

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_26_role-710000

[710000] Opgørelse over
ændringerne i de nettoaktiver,
som er disponible for ydelser

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_27_role-825480

[825480] Noter — Separate
årsregnskaber

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_29_role-816000

[816000] —
Regnskabsaflæggelse i
hyperinflationsøkonomier

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_33_role-838000

[838000] Noter — Indtjening
pr. aktie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_34_role-813000

[813000] Noter —
Præsentation af
delårsregnskaber

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_36_role-832410

[832410] Noter —
Værdiforringelse af aktiver

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_37_role-827570

[827570] Noter — Andre
hensatte forpligtelser,
eventualforpligtelser og
eventualaktiver

18.12.2020

[831400] Noter — Offentlige
tilskud
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_40_role-825100

[825100] Noter —
Investeringsejendom

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_41_role-824180

[824180] Noter — Landbrug

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_7_role-510000

[510000]
Pengestrømsopgørelse, direkte
metode

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_7_role-520000

[520000]
Pengestrømsopgørelse,
indirekte metode

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_7_role-800300

[800300]
Pengestrømsopgørelse,
yderligere oplysninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_7_role-851100

[851100] Noter —
Pengestrømsopgørelse

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_8_role-811000

[811000] Noter — Anvendt
regnskabspraksis, ændringer i
regnskabsmæssige skøn og fejl

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifric_2_role-868500

[868500] Noter — Andele i
andelsvirksomheder og
lignende instrumenter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifric_5_role-868200

[868200] — Rettigheder til
kapitalandele hidrørende fra
fonde til dækning af
omkostninger forbundet med
afvikling, retablering og
miljøgenopretning

L 429/419

[823180] Noter —
Immaterielle aktiver
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ias_38_role-823180
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_12_role-825700

[825700] Noter —
Kapitalandele i andre
virksomheder

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_13_role-823000

[823000] Noter —
Dagsværdimåling

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_14_role-824500

[824500] Noter —
Regulatoriske aktiver og
passiver

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_15_role-831150

[831150] Noter — Omsætning
fra kontrakter med kunder

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_16_role-832610

[832610] Noter —
Lejekontrakter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_17_role-836600

[836600] Noter —
Forsikringskontrakter (IFRS 17)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_2_role-834120

[834120] Noter —
Aktiebaserede
vederlæggelsesordninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_3_role-817000

[817000] Noter —
Virksomhedssammenslutninger

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_4_role-836500

[836500] Noter —
Forsikringskontrakter

18.12.2020

[819100] Noter —
Førstegangsanvendelse
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_1_role-819100
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_6_role-822200

[822200] Noter —
Efterforskning og vurdering af
mineralressourcer

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_7_role-822390

[822390] Noter — Finansielle
instrumenter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_8_role-871100

[871100] Noter —
Driftssegmenter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_axi_role

Validering af akseaggregering

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_cro_role

Validering på tværs af
regnskabsår

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs_eps_role

Validering af indtjening pr.
aktie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-901000

[901000] Akse — Anvendelse
med tilbagevirkende kraft og
tilpasning med tilbagevirkende
kraft

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-901100

[901100] Akse — Afvigelse fra
krav i IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-901500

[901500] Akse —
Oprettelsesdato

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-903000

[903000] Akse —
Fortsættende og ophørte
aktiviteter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-904000

[904000] — Aktiver og
forpligtelser, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på
salg

L 429/421

[825900] Noter —
Anlægsaktiver, som besiddes
med henblik på salg og
ophørte aktiviteter
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/sic_29_role-832900

[832900] Noter —
koncessionsaftaler

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/esef_con_role

Validering af kontekst

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/esef_fac_role

Validering af fakta og fodnoter

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/esef_man_role

Obligatorisk validering af
opmærkning

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/esef_role-999999

[999999] Regnskabsposter, der
ikke er dimensionalt
klassificeret

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_equ_role

Validering af ækvivalens af
fakta

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_neg1_role

Validering af negative fakta 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_neg2_role

Validering af negative fakta 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_per_role

Procentadvarsel

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_pos_role

Validering af positive fakta

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs_tech_role

Teknisk validering

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/cor/ifrs-dim_role-990000

[990000] Akse —
Misligholdelse

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/ext/Block
DefaultUseOfLineItemsScenario

Forhindrer automatisk
anvendelse af regnskabsposter
(dvs. når det ikke er
udtrykkeligt tilladt) for scenarie

18.12.2020

[913000] Akse —
Koncernregnskaber og separate
årsregnskaber

Den Europæiske Unions Tidende

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/all/ifrs-dim_role-913000

Referencer

DA

esef_all
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/ext/Block
DefaultUseOfLineItemsSegment

Forhindrer automatisk
anvendelse af regnskabsposter
(dvs. når det ikke er
udtrykkeligt tilladt) for segment

ifrs-full

IdentifiableAssetsAcquiredLiabi
litiesAssumed

X instant,
debit

Overtagne identificerbare
aktiver (forpligtelser)

Det indregnede nettobeløb på overtagelsestidspunktet for eksempel: IFRS 3 B64 i,
identificerbare aktiver eller forpligtelser, som er overtaget eksempel: IFRS 3 IE72
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssetsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Identificerbare immaterielle
aktiver indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for iden eksempel: IFRS 3 B64 i,
tificerbare immaterielle aktiver, der er erhvervet ved en eksempel: IFRS 3 IE72
virksomhedssammenslutning. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill, virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom text
parativeInformation

Identifikation af ikkejusterede
sammenlignelige oplysninger

Identifikationen af ikkejusterede sammenlignelige oplys Oplysning: IFRS 10 C6B,
ninger i årsregnskabet.
oplysning: IFRS 11 C13B,
oplysning: IAS 16 80A,
oplysning: IAS 27 18I,
oplysning: IAS 38 130I,
oplysning: IFRS 17 C27 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Beskrivelse af arten af
prisindekset

Beskrivelsen af arten af det generelle prisindeks, der Oplysning: IAS 29 39 c
anvendes til at omregne oplysninger i årsregnskaber for
en virksomhed, hvis funktionelle valuta er en hyperinfla
tionsøkonomis valuta.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS-standarder [member]

Dette element står for standarder og fortolkninger udstedt Oplysning: IFRS 1 24
af International Accounting Standards Board (IASB) og
omfatter: a) internationale regnskabsstander (IFRS —
International Financial Reporting Standards), b) internatio
nale regnskabsstandarder (IAS — International Accoun
ting Standards), c) IFRIC-fortolkningsbidrag, og d) SICfortolkningsbidrag. Det repræsenterer også standardvær
dien for aksen »Økonomisk virkning af overgang fra de
tidligere regnskabsprincipper til IFRS«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

DA

esma_
technical
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Umodne biologiske aktiver
[member]

Dette element står for umodne biologiske aktiver. eksempel: IAS 41 43
Umodne biologiske aktiver er aktiver, som ikke er klar
til at blive høstet (for forbrugsaktiver), eller som ikke kan
være genstand for regelmæssig høstning (for bærerakti
ver). [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse

Det beløb, der indregnes som en reduktion af et aktivs Oplysning: IAS 36 130 b,
eller en pengestrømsfrembringende enheds regnskabs oplysning: IAS 36 130 d ii
mæssige værdi til genindvindingsværdien. [Reference:
regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecogni
sedFromCostsIncurredToObtai
nOrFulfilContractsWithCusto
mers

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse,
aktiver hidrørende fra
indregning af omkostninger
forbundet med opnåelse eller
opfyldelse af kontrakter med
kunder

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse Oplysning: IFRS 15 128 b
på aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger
forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter
med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning
af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse
af kontrakter med kunder, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairmentGai
nAndReversalOfImpairment
LossDeterminedInAccordance
WithIFRS9

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse
(gevinst ved værdiforringelse
og tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) fastlagt i
overensstemmelse med IFRS 9

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 1 82 ba
gevinst ved værdiforringelse eller tilbageført tab ved
værdiforringelse, som indregnes i resultatet i henhold til
afsnit 5.5.8 i IFRS 9, og som opstår som følge af anven
delsen af kravene til værdiforringelse i afsnit 5.5 i IFRS 9.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs
sets

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse af
finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse af Oplysning: IFRS 7 20 e —
finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver, tab ved Udløbsdato 1.1.2021
værdiforringelse]

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivable
sOrContractAssetsArisingFrom
ContractsWithCustomers

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse af
tilgodehavender eller
kontraktlige aktiver hidrørende
fra kontrakter med kunder

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse af Oplysning: IFRS 15 113 b
tilgodehavender eller kontraktlige aktiver hidrørende fra
kontrakter med kunder. [Reference: kontraktlige aktiver,
tab ved værdiforringelse, tilgodehavender fra kontrakter
med kunder]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt X duration,
herComprehensiveIncome
debit

18.12.2020

Tab ved værdiforringelse
Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 36 126 c,
indregnet i øvrig totalindkomst som er indregnet i øvrig totalindkomst. Et tab ved værdi oplysning: IAS 36 129 a
forringelse af et omvurderet aktiv indregnes direkte i øvrig
totalindkomst, i det omfang tabet ved værdiforringelse
ikke overstiger beløbet under reserver for opskrivninger
for det samme aktiv. [Reference: tab ved værdiforringelse,
reserver for opskrivninger, øvrig totalindkomst]

Den Europæiske Unions Tidende

ImmatureBiologicalAssetsMem
ber
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 38 118 e iii
som er indregnet i øvrig totalindkomst for immaterielle
aktiver bortset fra goodwill. [Reference: tab ved værdifor
ringelse indregnet i øvrig totalindkomst, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt X duration
herComprehensiveIncomePro
pertyPlantAndEquipment

Tab ved værdiforringelse
indregnet i øvrig
totalindkomst, materielle
anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 16 73 e iv
som er indregnet i øvrig totalindkomst for materielle
anlægsaktiver. [Reference: tab ved værdiforringelse
indregnet i øvrig totalindkomst, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 36 126 a,
som er indregnet i resultatet. [Reference: tab ved værdi oplysning: IAS 36 129 a
forringelse, resultatet]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

X duration

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet,
biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 41 55 a
som er indregnet i resultatet for biologiske aktiver. [Refe
rence: tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet,
biologiske aktiver]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Faldet i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning
til forsikringskontrakter hidrørende fra et tab ved værdi
forringelse indregnet i resultatet. [Reference: tab ved
værdiforringelse indregnet i resultatet, udskudte anskaffel
sesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter,
typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X duration

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IFRS 3 B67 d v
som er indregnet i resultatet for goodwill. [Reference: tab
ved værdiforringelse indregnet i resultatet, goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet,
immaterielle aktiver og
goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Almindelig praksis:
som er indregnet i resultatet for immaterielle aktiver og IAS 38 118 e iv
goodwill. [Reference: tab ved værdiforringelse indregnet i
resultatet, immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 38 118 e iv
som er indregnet i resultatet for immaterielle aktiver
bortset fra goodwill. [Reference: tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

eksempel: IFRS 4 IG39 d —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021
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totalindkomst, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill
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ImpairmentLossRecognisedInOt X duration
herComprehensiveIncomeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
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Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet,
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 40 76 g,
som er indregnet i resultatet for investeringsejendomme. oplysning: IAS 40 79 d v
[Reference: tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet,
investeringsejendomme]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, udlån

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Almindelig praksis: IAS 1 85
som er indregnet i resultatet for udlån. [Reference: tab ved
værdiforringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Tab ved værdiforringelse
Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Oplysning: IAS 1 98 a,
indregnet i resultatet, materielle som er indregnet i resultatet for materielle anlægsaktiver. oplysning: IAS 16 73 e v
anlægsaktiver
[Reference: tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet,
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet,
tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiva
blesAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Tab (tilbageførsel af tab) ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse Oplysning: IAS 1 99
eller tilbageført tab ved værdiforringelse, som er indregnet
i resultatet. [Reference: tab ved værdiforringelse indregnet
i resultatet; tilbageførsel af tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvances

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse
(tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i
resultatet, udlån

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse Almindelig praksis: IAS 1 85
eller tilbageført tab ved værdiforringelse, som er indregnet
i resultatet for udlån. [Reference: tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet; tilbageførsel af tab ved værdiforrin
gelse indregnet i resultatet]

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, Almindelig praksis:
som er indregnet i resultatet for tilgodehavender fra salg IAS 1 112 c
og tjenesteydelser. [Reference: tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, tilgodehavender fra salg og tjene
steydelser]

Tab (tilbageførsel af tab) ved
værdiforringelse på
tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser [abstract]

18.12.2020

X duration
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ProfitOrLossInvestmentProperty
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ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvancesAbs
tract

Tab ved værdiforringelse
(tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i
resultatet, udlån [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Tab ved værdiforringelse
(tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse) indregnet i
resultatet, tilgodehavender fra
salg og tjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse Almindelig praksis:
eller tilbageført tab ved værdiforringelse, som er indregnet IAS 1 112 c
i resultatet for tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.
[Reference: tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet,
tilbageførsel af tab ved værdiforringelse indregnet i resul
tatet, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAssetsA
xis

axis

Værdiforringelse af finansielle
aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 37 —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Udløbsdato 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

text

Beskrivelse af konsekvenser af
overskud eller underskud i
pensionsordning med flere
virksomheder eller lovpligtig
offentlig pensionsordning for
virksomheden

Beskrivelsen af konsekvenserne for virksomheden af et Oplysning: IAS 19 148 d iv
overskud eller underskud i en pensionsordning med
flere virksomheder eller en lovpligtig offentlig pensions
ordning, som kan påvirke den beløbsmæssige størrelse af
fremtidige bidrag. [Reference: ydelsesbaserede pensions
ordninger med flere virksomheder [member]; ydelsbase
rede lovpligtige offentlige pensionsordninger [member]]

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Mem
ber

member

I overensstemmelse med IFRS
9 [member]

Dette element står for de indberettede oplysninger i over Oplysning: IFRS 4 39L e —
ensstemmelse med IFRS 9.
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Indkomstmetode [member]

Dette element står for værdiansættelsesmetoder, der eksempel: IFRS 13 62
konverterer fremtidige beløb (f.eks. pengestrømme eller
indtægter og omkostninger) til et enkelt (dvs. tilbagedis
konteret) beløb. Dagsværdimålingen fastlægges på
grundlag af markedets aktuelle forventninger til disse
fremtidige beløb.

ifrs-full

IncomeArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

X duration,
credit

Indtægter hidrørende fra
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Oplysning: IFRS 6 24 b
fra eftersøgning efter mineralressourcer, herunder minera
ler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressour
cer, efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder
til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af
den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed
af udvinding af mineralressourcen.
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IncomeArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Indtægter hidrørende fra
forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Oplysning: IFRS 4 37 b —
fra forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikrings Udløbsdato 1.1.2021
kontrakter [member]]

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

member

Kapitalisering af indkomst
[member]

Dette element står for en værdiansættelsesmetode Almindelig praksis:
svarende til indkomstmetoden. Kapitalisering er en IFRS 13 93 d
proces, som anvendes for beløb, der repræsenterer en
vis økonomisk indkomst, med henblik på at konvertere
dette indkomstbeløb til et skøn over nutidsværdien.

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLosse
sOfFinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpensesAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecover
edFromReinsurer

ifrs-full

ifrs-full

DA
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Indtægter, omkostninger,
gevinster eller tab på finansielle
instrumenter [abstract]
Indtægter (omkostninger) fra
indgåede
reassurancekontrakter, bortset
fra finansieringsindtægter
(-omkostninger)

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter (omkostninger)
fra en gruppe af indgåede reassurancekontrakter, bortset
fra finansieringsindtægter (-omkostninger). [Reference:
indgåede reassurancekontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 82 ac —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 86 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Indtægter (omkostninger) fra
indgåede
reassurancekontrakter, bortset
fra finansieringsindtægter
(-omkostninger) [abstract]
X duration,
credit

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter fra de genind Oplysning: IFRS 17 86 —
vundne beløb fra reassurandøren. [Reference: indgåede Ikrafttrædelse 1.1.2021
reassurancekontrakter [member]]

IncomeFromContinuingInvolve X duration,
mentInDerecognisedFinancialAs credit
sets

Indtægter i forbindelse med
fortsat engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

De indregnede indtægter i forbindelse med virksomhedens Oplysning: IFRS 7 42G b
fortsatte engagement i finansielle aktiver, hvor indregning
er ophørt (f.eks. dagsværdiændringer i afledte finansielle
instrumenter). [Reference: finansielle aktiver, afledte
finansielle instrumenter [member]]

IncomeFromContinuingInvolve X instant,
mentInDerecognisedFinancialAs credit
setsCumulativelyRecognised

Indregnede akkumulerede
indtægter i forbindelse med
fortsat engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

De indregnede akkumulerede indtægter i forbindelse med Oplysning: IFRS 7 42G b
virksomhedens fortsatte engagement i finansielle aktiver,
hvor indregning er ophørt (f.eks. dagsværdiændringer i
afledte finansielle instrumenter). [Reference: indtægter i
forbindelse med fortsat engagement i finansielle aktiver,
hvor indregning er ophørt, afledte finansielle instrumenter
[member]]

18.12.2020
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Etiket

Dokumentationsetikette
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IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOf
Parent

Indtægt fra fortsættende
Den beløbsmæssige størrelse af indtægten fra fortsættende Oplysning: IFRS 5 33 d
aktiviteter, der kan henføres til aktiviteter, der kan henføres til ejerne af modervirksom
ejerne af modervirksomheden
heden. [Reference: fortsættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWithRein X duration,
credit
surers

Indtægter fra kontrakter med
reassurandører

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpe
X duration,
rationsAttributableToOwnersOf credit
Parent

Indtægt fra ophørte aktiviteter, Den beløbsmæssige størrelse af indtægten fra ophørte Oplysning: IFRS 5 33 d
der kan henføres til ejerne af
aktiviteter, der kan henføres til ejerne af modervirksom
modervirksomheden
heden. [Reference: ophørte aktiviteter [member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

Indtægter fra tvangsbøder

ifrs-full

IncomeFromGovernmentGrants X duration,
credit
RelatedToAgriculturalActivity

Indtægter fra offentlige tilskud i Den beløbsmæssige størrelse af indtægter fra offentlige Almindelig praksis:
forbindelse med
tilskud i forbindelse med landbrugsaktiviteter. [Reference: IAS 41 57 a
landbrugsaktiviteter
offentlige tilskud]

ifrs-full

IncomeFromReimbursements
UnderInsurancePolicies

X duration,
credit

Indtægter fra godtgørelse i
henhold til forsikringspolicer

De indregnede indtægter fra godtgørelse af et krav som Almindelig praksis:
følge af indtræden af en forsikret begivenhed, som er IAS 1 112 c
dækket af en forsikringskontrakt. [Reference: typer af
forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

IncomeFromStructuredEntities

X duration,
credit

Indkomst fra strukturerede
virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af indkomst fra strukture Oplysning: IFRS 12 27 b
rede virksomheder, herunder tilbagevendende og ikketil
bagevendende gebyrer, kapitalandele, dividender, gevinst
eller tab på genopmåling eller ophør af indregning af
kapitalandele i strukturerede virksomheder samt gevinst
eller tab fra overførsel af aktiver og passiver til den struk
turerede virksomhed. [Reference: ukonsoliderede, struktu
rerede virksomheder [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
fra tvangsbøder.

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
credit

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter fra kontrakter eksempel: IAS 1 85 —
med reassurandører.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG24 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

L 429/429

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter fra fremleasing Oplysning: IFRS 16 53 f
af brugsretsaktiver. Fremleje er en transaktion, hvor et
underliggende aktiv genleases af leasingtager (»den
mellemliggende leasinggiver«) til en tredjepart, og hvor
leasingkontrakten (»den overordnede leasingkontrakt«)
mellem den overordnede leasinggiver og den overordnede
leasingtager fortsat er gældende. [Reference: brugsretsakti
ver]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfAvailableforsaleFi
credit
nancialAssetsRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

Indtægter fra finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver disponible for salg, der
indregnes i resultatet

Indtægterne indregnet i resultatet fra finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 12A e —
der er omklassificeret fra kategorien disponible for salg. Udløbsdato 1.1.2021
[Reference: finansielle aktiver disponible for salg, øvrig
totalindkomst]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfFinancialAssetsAt
credit
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

Indtægter fra finansielle aktiver
omklassificeret fra finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, der indregnes i
resultatet

Indtægterne indregnet i resultatet fra finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 12A e —
der er omklassificeret fra kategorien dagsværdi gennem Udløbsdato 1.1.2021
resultatet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsForOperatingLeasesT
hatDoNotDependOnIndexOr
Rate

X duration,
credit

Indtægter i form af variable
leasingydelser for operationelle
leasingkontrakter, som ikke
afhænger af et indeks eller en
sats

Indtægterne i form af variable leasingydelser for operatio Oplysning: IFRS 16 90 b
nelle leasingkontrakter, som ikke afhænger af et indeks
eller en sats. Variable leasingydelser er den del af ydel
serne, som leasingtager erlægger til leasinggiver for brugs
retten til et underliggende aktiv i leasingperioden, og som
varierer som følge af efter påbegyndelsesdatoen indtrufne
ændringer i andre forhold eller omstændigheder end blot
tiden.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasu
rementOfNetInvestmentInFinan
ceLease

X duration,
credit

Indtægter i form af variable
leasingydelser, som ikke indgår
i måling af nettoinvestering i
leasingkontrakt

Indtægterne i form af variable leasingydelser, som ikke Oplysning: IFRS 16 90 a iii
indgår i målingen af nettoinvesteringen i leasingkontrak
ten. Variable leasingydelser er den del af ydelserne, som
leasingtager erlægger til leasinggiver for brugsretten til et
underliggende aktiv i leasingperioden, og som varierer
som følge af efter påbegyndelsesdatoen indtrufne
ændringer i andre forhold eller omstændigheder end
blot tiden. [Reference: nettoinvestering i finansiel leasing
kontrakt]

18.12.2020

Indtægter fra fremleasing af
brugsretsaktiver

Den Europæiske Unions Tidende

IncomeFromSubleasingRightofu X duration,
credit
seAssets

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDivi X duration
dendsProposedOrDeclaredBefo
reFinancialStatementsAuthori
sedForIssueNotRecognisedAsLia
bility

Skattemæssige konsekvenser af
udbytte, som er foreslået eller
uddelt, før årsregnskabets
godkendelse til offentliggørelse,
og som ikke indregnes som en
forpligtelse i årsregnskabet

Den beløbsmæssige størrelse af de skattemæssige konse Oplysning: IAS 12 81 i
kvenser for virksomhedens aktionærer af udbytte, som er
foreslået eller uddelt efter regnskabsårets afslutning, men
før årsregnskabets godkendelse til offentliggørelse, og som
ikke indregnes som en forpligtelse i årsregnskabet.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Betalte indkomstskatter,
klassificeret som driftsaktivitet

Pengestrømmen til betaling af indkomstskatter, klassifi Almindelig praksis: IAS 7 35
ceret som driftsaktivitet.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Betalte indkomstskatter
(tilbagebetalte indkomstskatter)

Pengestrømmene fra betalte eller tilbagebetalte indkomst Oplysning: IAS 7 35
skatter.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Betalte indkomstskatter
Pengestrømmene fra betalte eller tilbagebetalte indkomst Oplysning: IAS 7 35,
(tilbagebetalte indkomstskatter), skatter, klassificeret som finansieringsaktivitet. [Reference: eksempel: IAS 7 14 f
klassificeret som driftsaktivitet betalte indkomstskatter (tilbagebetalte indkomstskatter)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Betalte indkomstskatter
Pengestrømmene fra betalte eller tilbagebetalte indkomst Oplysning: IAS 7 35,
(tilbagebetalte indkomstskatter), skatter, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: eksempel: IAS 7 14 f
klassificeret som
betalte indkomstskatter (tilbagebetalte indkomstskatter)]
investeringsaktivitet

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Betalte indkomstskatter
Pengestrømmene fra betalte eller tilbagebetalte indkomst Oplysning: IAS 7 35,
(tilbagebetalte indkomstskatter), skatter, klassificeret som driftsaktivitet. [Reference: betalte eksempel: IAS 7 14 f
klassificeret som driftsaktivitet indkomstskatter (tilbagebetalte indkomstskatter)]

Betalte indkomstskatter
(tilbagebetalte indkomstskatter)
[abstract]

L 429/431

Resultatet [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

IncomeStatementAbstract

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

IncomeTaxesRefundClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Tilbagebetalte indkomstskatter,
klassificeret som driftsaktivitet

Pengestrømmen fra tilbagebetalte indkomstskatter, klas Almindelig praksis: IAS 7 35
sificeret som driftsaktivitet.

ifrs-full

IncomeTaxExpenseContinuin
gOperations

X duration,
debit

Skatteomkostning
(skatteindtægt)

Det samlede beløb, der indgår i opgørelsen af årets
resultat for aktuel skat og udskudt skat. [Reference:
aktuel skatteomkostning (skatteindtægt), udskudt skatte
omkostning (skatteindtægt)]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica
tionOfOverlayApproachInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
anvendelse af »overlaytilgangen« i øvrig
totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IFRS 4 35D b —
ved anvendelse af »overlay«-tilgangen. [Reference: øvrig Ikrafttrædelse fra
totalindkomst]
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
finansielle aktiver disponible
for salg, som er indregnet i
øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst
vedrørende finansielle aktiver disponible for salg. [Refe
rence: finansielle aktiver disponible for salg, øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashFlow
HedgesOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
sikring af pengestrømme, som
er indregnet i øvrig
totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende sikring af pengestrømme. [Reference: sikring oplysning: IAS 12 81 ab
af pengestrømme [member], øvrig totalindkomst]

DA

ifrs-full
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Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning: IAS 1 82 d,
oplysning: IAS 12 79,
oplysning: IAS 12 81 c i,
oplysning: IAS 12 81 c ii,
oplysning: IAS 26 35 b viii,
oplysning: IFRS 12 B13 g,
oplysning: IFRS 8 23 h

Oplysning: IAS 1 90 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IAS 12 81 ab —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Indkomstskat vedrørende
ændringer i værdien af
valutaspænd, som er indregnet
i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd. [Refe oplysning: IAS 12 81 ab
rence: reserve for ændring i værdien af valutaspænd,
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
ændringer i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter, som er
indregnet i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene af oplysning: IAS 12 81 ab
terminskontrakter. [Reference: reserve for ændring i
værdien af terminsdelene af terminskontrakter, øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptions
OfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
ændringer i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner,
som er indregnet i øvrig
totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige oplysning: IAS 12 81 ab
værdi af optioner. [Reference: reserve for ændring i
værdien af den tidsmæssige værdi af optioner, øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
X duration,
sInFairValueOfFinancialLiabili
debit
tyAttributableToChangeInCredi
tRiskOfLiabilityOfOtherCompre
hensiveIncome

Indkomstskat vedrørende
ændringer i dagsværdien af en
finansiel forpligtelse, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med forpligtelsen, som er
indregnet i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende ændringer i dagsværdien af finansielle forplig oplysning: IAS 12 81 ab
telser, som kan henføres til en ændring i den kreditrisiko,
der er forbundet med disse forpligtelser. [Reference: kredi
trisiko [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInRevaluationSurplusOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
ændringer i reserver for
vedrørende ændringer i reserver for opskrivninger. [Refe oplysning: IAS 12 81 ab
opskrivninger, som er
rence: reserver for opskrivninger, øvrig totalindkomst]
indregnet i øvrig totalindkomst

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst. Oplysning: IAS 1 90,
[Reference: øvrig totalindkomst]
oplysning: IAS 12 81 ab

L 429/433

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

IncomeTaxRelatingToChangeIn X duration,
ValueOfForeignCurrencyBasisSp debit
readsOfOtherComprehensiveIn
come

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Referencer

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst, Oplysning: IAS 1 91
som vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
indkomstskat for elementer af øvrig totalindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchange
DifferencesOnTranslationOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
valutakursforskelle hidrørende
fra omregning, som er
indregnet i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende valutakursforskelle hidrørende fra omreg oplysning: IAS 12 81 ab
ningen af udenlandske virksomheders årsregnskaber.
[Reference: øvrig totalindkomst, valutaomregningsreserve]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanceIn X duration,
comeExpensesFromReinsurance debit
ContractsHeldOfOtherCompre
hensiveIncome

Indkomstskat vedrørende
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter,
indregnet i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst
vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger) fra
indgåede reassurancekontrakter. [Reference: finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter), indgåede reassurancekon
trakter [member]]

DA

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst, som vil
blive omklassificeret til
resultatet

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst, som vil
blive omklassificeret til
resultatet [abstract]

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst, Oplysning: IAS 1 91
som ikke vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
indkomstskat for elementer af øvrig totalindkomst]

Indkomstskat for elementer af
øvrig totalindkomst, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet [abstract]

18.12.2020

Oplysning: IAS 1 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 12 81 ab —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
debit

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Referencer

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem oplysning: IAS 12 81 ab
øvrig totalindkomst. [Reference: finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, øvrig totalind
komst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesO X duration,
fInvestmentsInEquityInstru
debit
mentsOfOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesOf
NetInvestmentsInForeignOpera
tionsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder,
som er indregnet i øvrig
totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende sikring af nettoinvesteringer i udenlandske oplysning: IAS 12 81 ab
virksomheder. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
finansielle forsikringsindtægter
(-omkostninger) fra udstedte
forsikringskontrakter indregnet
i øvrig totalindkomst, som vil
blive omklassificeret til
resultatet

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst
vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkostnin
ger) fra udstedte forsikringskontrakter, som efterfølgende
vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference: finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsikringskon
trakter [member]]

Oplysning: IAS 1 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 12 81 ab —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
finansielle forsikringsindtægter
(-omkostninger) fra udstedte
forsikringskontrakter indregnet
i øvrig totalindkomst, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst
vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkostnin
ger) fra udstedte forsikringskontrakter, som efterfølgende
ikke vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsik
ringskontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 12 81 ab —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

DA

Indkomstskat vedrørende
finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, som er
indregnet i øvrig totalindkomst

Dokumentationsetikette

18.12.2020

Præfiks

Indkomstskat vedrørende
Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
sikring af investeringer i
vedrørende sikring af investeringer i egenkapitalinstru oplysning: IAS 12 81 ab
egenkapitalinstrumenter i øvrig menter, som virksomheden har klassificeret til dagsværdi
totalindkomst
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalind
komst, reserve for gevinster og tab på sikringsinstrumen
ter, der sikrer investeringer i egenkapitalinstrumenter]
Den Europæiske Unions Tidende
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Indkomstskat vedrørende
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IFRS 14 22 b
vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som vil
blive omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member], øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItemsT
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IFRS 14 22 a
vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som vil
blive omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member], øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndi
viduallyImmaterialComponent
sOfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat for andre
elementer af øvrig
totalindkomst, der hver for sig
er uvæsentlige

Skattebeløbet for andre elementer af øvrig totalindkomst, Almindelig praksis: IAS 1 85
der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: øvrig totalind
komst]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasu
rementsOfDefinedBenefitPlan
sOfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende
eftermålinger af
ydelsesbaserede
pensionsordninger, som er
indregnet i øvrig totalindkomst

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsord oplysning: IAS 12 81 ab
ninger. [Reference: øvrig totalindkomst, reserve for efter
målinger af ydelsesbaserede pensionsordninger, ydelses
baserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende andel
af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode

Skattebeløbet vedrørende en virksomheds andel af øvrig Oplysning: IAS 1 90
totalindkomst i associerede virksomheder og joint
ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet efter den
indre værdis metode. [Reference: andel af øvrig totalind
komst i associerede virksomheder og joint ventures, som
er regnskabsmæssigt behandlet efter den indre værdis
metode, før skat]

18.12.2020

IncomeTaxRelatingToNetMove X duration,
mentInRegulatoryDeferralAc
debit
countBalancesRelatedToItemsT
hatWillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

ifrs-full

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

Skattebeløbet for beløb indregnet i øvrig totalindkomst Oplysning: IAS 1 90,
vedrørende investeringer i egenkapitalinstrumenter, som oplysning: IAS 12 81 ab
virksomheden har klassificeret til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst,
reserve for gevinster og tab fra investeringer i egenkapital
instrumenter]

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsOfOt
herComprehensiveIncome

DA

Indkomstskat vedrørende
investeringer i
egenkapitalinstrumenter, som
er indregnet i øvrig
totalindkomst

ifrs-full
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Dokumentationsetikette
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ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMetho
dAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende andel
af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som vil blive omklassificeret
til resultatet

Skattebeløbet vedrørende en virksomheds andel af øvrig Oplysning: IAS 1 91
totalindkomst i associerede virksomheder og joint
ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet efter den
indre værdis metode, og som vil blive omklassificeret til
resultatet. [Reference: andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og joint ventures, som er regn
skabsmæssigt behandlet efter den indre værdis metode,
før skat]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
debit

Indkomstskat vedrørende andel
af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet

Skattebeløbet vedrørende en virksomheds andel af øvrig Oplysning: IAS 1 91
totalindkomst i associerede virksomheder og joint
ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet efter den
indre værdis metode, og som ikke vil blive omklassificeret
til resultatet. [Reference: andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og joint ventures, som er regn
skabsmæssigt behandlet efter den indre værdis metode,
før skat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

member

Stigning (fald) som følge af
anvendelse af IFRS 15
[member]

Dette element står for den økonomiske virkning af anven Oplysning: IFRS 15 C8 a
delsen af IFRS 15.

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChange
sInAccountingPolicyAndCorrec
tionsOfPriorPeriodErrorsMem
ber

member

Stigning (fald) som følge af
ændringer i regnskabspraksis
og korrektion af fejl
vedrørende tidligere
regnskabsår [member]

Dette element står for den økonomiske virkning af Oplysning: IAS 1 106 b,
ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl oplysning: IAS 8 28 f i,
vedrørende tidligere regnskabsår.
oplysning: IAS 8 29 c i,
oplysning: IAS 8 49 b i

DA

Indkomstskat vedrørende andel
af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode
[abstract]
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Referencer

IncreaseDecreaseDueToChange member
sInAccountingPolicyRequiredBy
IFRSsMember

Stigning (fald) som følge af
ændringer i anvendt
regnskabspraksis, der kræves i
henhold til IFRS [member]

Dette element står for den økonomiske virkning af Oplysning: IAS 8 28 f i,
ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i oplysning: IAS 8 28 g
henhold til IFRS. [Reference: IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepartu
reFromRequirementOfI
FRSMember

member

Stigning (fald) som følge af
afvigelse fra krav i IFRS
[member]

Dette element står for den økonomiske virkning af en Oplysning: IAS 1 20 d
afvigelse fra et krav i en IFRS. [Reference: IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolunta
ryChangesInAccountingPolicy
Member

member

Stigning (fald) som følge af
frivillige ændringer i anvendt
regnskabspraksis [member]

Dette element står for den økonomiske virkning af frivil Oplysning: IAS 8 29 c i,
lige ændringer i anvendt regnskabspraksis.
oplysning: IAS 8 29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountingE
stimate

X duration

Stigning (fald) i
regnskabsmæssigt skøn

Stigningen (faldet) i et regnskabsmæssigt skøn, som Oplysning: IAS 8 39
påvirker det aktuelle regnskabsår, eller som forventes at
påvirke fremtidige regnskabsår.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumulated X duration,
DeferredTaxRecognisedInOther debit
ComprehensiveIncomeDueTo
ChangeInTaxRate

Stigning (fald) i akkumuleret
udskudt skat indregnet i øvrig
totalindkomst som følge af
ændringer i skattesatser

Stigningen (faldet) i akkumuleret udskudt skat indregnet i Almindelig praksis: IAS 1 85
øvrig totalindkomst som følge af ændringer i skattesatsen.
[Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtIniti
alRecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechniq
ueYetToBeRecognised

Stigning (fald) i samlet forskel
mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet

Stigningen (faldet) i den samlede forskel mellem dagsvær eksempel: IFRS 7 28 b
dien ved første indregning og transaktionsprisen for
finansielle instrumenter, der skal indregnes i resultatet.
[Reference: samlet forskel mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resul
tatet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowanceAc X duration,
countForCreditLossesOfFinan
credit
cialAssets

Stigning (fald) i den
beløbsmæssige størrelse af
hensættelseskontoen for
kredittab på finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i den beløbsmæssige størrelse af Oplysning: IFRS 7 16 —
hensættelseskontoen til registrering af værdiforringelse af Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver som følge af kredittab. [Reference:
finansielle aktiver, hensættelseskonto for kredittab på
finansielle aktiver]
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Stigning (fald) i likvider

Stigningen (faldet) i likvider. [Reference: likvider]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalentsBeforeEffectOfEx
changeRateChanges

X duration,
debit

Stigning (fald) i likvider før
virkningen af
valutakursændringer

Stigningen (faldet) i likvider før virkningen af valutakurs Oplysning: IAS 7 45
ændringer på likvider, der besiddes i fremmed valuta.
[Reference: likvider, virkning af valutakursændringer på
likvider]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas X duration,
hEquivalentsDiscontinuedOpera debit
tions

Stigning (fald) i likvider,
ophørte aktiviteter

Stigningen (faldet) i likvider som følge af ophørte aktivi Almindelig praksis: IFRS 5
teter. [Reference: likvider, ophørte aktiviteter [member]]
33 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X duration,
debit

Stigning (fald) i vederlagsaktiv
(vederlagsforpligtelse)

Stigningen (faldet) i et vederlagsaktiv (vederlagsforplig Oplysning: IFRS 3 B67 b i
telse) i forbindelse med en virksomhedssammenslutning.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
LiabilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

Stigning (fald) i
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Stigningen (faldet) i eventualforpligtelser, der indregnes i Oplysning: IFRS 3 B67 c
en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualfor
pligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning,
virksomhedssammenslutninger [member], eventualforplig
telser [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveFairValue

X duration,
debit

Stigning (fald) i afledt
kreditinstrument, dagsværdi

Stigningen (faldet) i dagsværdien af et afledt kreditinstru Oplysning: IFRS 7 24G a
ment. [Reference: afledt kreditinstrument, dagsværdi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveNominalAmount

X duration

Stigning (fald) i afledt
kreditinstrument, nominelt
beløb

Stigningen (faldet) i det nominelle beløb for et afledt Oplysning: IFRS 7 24G a
kreditinstrument. [Reference: afledt kreditinstrument,
nominelt beløb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueToRate
Regulation

X duration,
debit

Stigning (fald) i aktuel
skatteomkostning
(skatteindtægt) som følge af
takstregulering

Stigningen (faldet) i aktuel skatteomkostning (skatteind Oplysning: IFRS 14 34
tægt) som følge af takstregulering. Takstregulering er en
ramme for fastsættelse af de priser, som kunder kan
afkræves for varer eller tjenesteydelser, og denne ramme
er underlagt en takstmyndigheds overvågning og/eller
godkendelse. [Reference: aktuel skatteomkostning (skat
teindtægt)]

Oplysning: IAS 7 45

L 429/439
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eksempel:
IFRS 4 IG39 — Udløbsdato
1.1.2021, eksempel: IFRS 4 37
e — Udløbsdato 1.1.2021

X duration,
debit

Stigning (fald) i udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen (faldet) i udskudte anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte
anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskon
trakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxExpenseIncomeDueToRate
Regulation

X duration,
debit

Stigning (fald) i udskudt
skatteomkostning
(skatteindtægt) som følge af
takstregulering

Stigningen (faldet) i udskudt skatteomkostning (skatteind Oplysning: IFRS 14 34
tægt) som følge af takstregulering. Takstregulering er en
ramme for fastsættelse af de priser, som kunder kan
afkræves for varer eller tjenesteydelser, og denne ramme
er underlagt en takstmyndigheds overvågning og/eller
godkendelse. [Reference: udskudt skatteomkostning (skat
teindtægt)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) i udskudt
skatteforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i en udskudt skatteforpligtelse (aktiv). Almindelig praksis: IAS 12 81
[Reference: udskudt skatteforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBene
fitObligationDueToReasonably
PossibleDecreaseInActuarialAs
sumption

X instant,
credit

Stigning (fald) i ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse som følge
af et rimeligt sandsynligt fald i
aktuarmæssige forudsætninger

Stigningen (faldet) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse, Oplysning: IAS 19 145 a
som ville være forårsaget af et fald i en væsentlig aktuar
mæssig forudsætning, som var rimeligt sandsynlig ved
afslutningen af regnskabsåret. [Reference: aktuarmæssige
forudsætninger [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBene
fitObligationDueToReasonably
PossibleIncreaseInActuarialAs
sumption

X instant,
credit

Stigning (fald) i ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse som følge
af en rimeligt sandsynlig
stigning i aktuarmæssige
forudsætninger

Stigningen (faldet) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse, Oplysning: IAS 19 145 a
som ville være forårsaget af en stigning i en væsentlig
aktuarmæssig forudsætning, som var rimeligt sandsynlig
ved afslutningen af regnskabsåret. [Reference: aktuarmæs
sige forudsætninger [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividends
X duration,
PayableThroughChangeInFairVa credit
lueOfNoncashAssetsHeldForDis
tributionToOwners

Stigning (fald) i skyldigt
Stigningen (faldet) i skyldigt udbytte som følge af Oplysning: IFRIC 17 16 b
udbytte som følge af ændringer ændringer i dagsværdien af ikkekontante aktiver, som
i dagsværdi af ikkekontante
besiddes med henblik på udlodning til ejerne.
aktiver, som besiddes med
henblik på udlodning til ejerne

18.12.2020

IncreaseDecreaseInDeferredAcq
uisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts
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IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
credit
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Stigning (fald) i egenkapitalen
som følge af et rimeligt
sandsynligt fald i
risikoeksponering hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17

Stigningen (faldet) i egenkapitalen, som ville være
forårsaget af et rimeligt sandsynligt fald i risikoekspone
ring hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesom
rådet for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
ReasonablyPossibleDecreaseIn
credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssu
edBeforeMitigationByReinsuran
ceContractsHeld

Stigning (fald) i egenkapitalen
som følge af et rimeligt
sandsynligt fald i
risikoeksponering hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17, forsikringskontrakter
udstedt før risikoreduktionen
fra indgåede
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i egenkapitalen inden risikoreduktionen Oplysning:
fra indgåede reassurancekontakter, som ville være IFRS 17 128 a i —
forårsaget af et rimeligt sandsynligt fald i risikoekspone Ikrafttrædelse 1.1.2021
ringen hidrørende fra kontrakter inden for anvendel
sesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
ReasonablyPossibleIncreaseInRi credit
skExposureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Stigning (fald) i egenkapitalen
som følge af en rimelig
sandsynlig stigning i
risikoeksponering hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17

Stigningen (faldet) i egenkapitalen, som ville være
forårsaget af en rimelig sandsynlig stigning i risikoeks
poneringen hidrørende fra kontrakter inden for anvendel
sesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
ReasonablyPossibleIncreaseInRi credit
skExposureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17In
suranceContractsIssuedBefore
MitigationByReinsuranceCon
tractsHeld

Stigning (fald) i egenkapitalen
som følge af en rimelig
sandsynlig stigning i
risikoeksponering hidrørende
fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17, forsikringskontrakter
udstedt før risikoreduktionen
fra indgåede
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i egenkapitalen inden risikoreduktionen Oplysning:
fra indgåede reassurancekontakter, som ville være IFRS 17 128 a i —
forårsaget af en rimelig sandsynlig stigning i risikoeks Ikrafttrædelse 1.1.2021
poneringen hidrørende fra kontrakter inden for anvendel
sesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLiabi
litiesContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

Stigning i eksisterende
forpligtelser,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Stigningen i eksisterende eventualforpligtelser, der Oplysning: IFRS 3 B67 c
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssam
menslutning, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

Elementnavn/URI-rolle

Oplysning:
IFRS 17 128
Ikrafttrædelse
oplysning:
IFRS 17 128
Ikrafttrædelse

a ii —
1.1.2021

ai —
1.1.2021,
a ii —
1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning:
IFRS 17 128
Ikrafttrædelse
oplysning:
IFRS 17 128
Ikrafttrædelse

ai —
1.1.2021,
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ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingProvi X duration,
sionsOtherProvisions
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
Contracts

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
ContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling, aktiver

Stigningen (faldet) i dagsværdimålingen af aktiver. [Refe Oplysning: IFRS 13 93 e
rence: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
værdimålingen af aktiver som følge af et rimeligt sand
synligt fald i ikkeobserverede input.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeob
serverede input.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputLiabilities

X duration,
credit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
værdimålingen af forpligtelser som følge af et rimeligt
sandsynligt fald i ikkeobserverede input.

Forøgelse af eksisterende
hensatte forpligtelser, andre
hensatte forpligtelser

Forøgelsen af andre eksisterende hensatte forpligtelser. Oplysning: IAS 37 84 b
[Reference: andre hensatte forpligtelser]

L 429/442

Præfiks
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X duration,
credit

Stigning (fald) i eksponering
Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne Oplysning: IFRS 7 35H,
for kreditrisiko på lånetilsagn
tilsagn og finansielle garantikontrakter. [Reference: oplysning: IFRS 7 35I
og finansielle garantikontrakter eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og finansielle
garantikontrakter]

Den Europæiske Unions Tidende

Stigning (fald) i eksponering
for kreditrisiko på lånetilsagn
og finansielle garantikontrakter
[abstract]
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Referencer

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst IFRS 13 93 h ii
efter skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikke
observerede input. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i øvrig totalindkomst efter skat, som
følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Liabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalind IFRS 13 93 h ii
komst efter skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst IFRS 13 93 h ii
før skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikke
observerede input. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

L 429/443
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
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bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxAssets
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i øvrig totalindkomst før skat, som
følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalind IFRS 13 93 h ii
komst før skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i resultatet efter skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i resultatet efter skat, som følge af et
rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede input. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]
18.12.2020

X duration
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i resultatet efter IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobser
verede input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteind
tægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i resultatet før skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i resultatet før skat, som følge af et
rimeligt sandsynligt fald i ikkeobserverede input. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleDecreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
et rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i resultatet før IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af et rimeligt sandsynligt fald i ikkeobser
verede input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteind
tægts-) elementer]

L 429/445
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
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bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities
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Dokumentationsetikette

Referencer

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) i
Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
dagsværdimåling som følge af værdimålingen af aktiver som følge af en rimelig sand
en rimelig sandsynlig stigning i synlig stigning i ikkeobserverede input.
ikkeobserverede input, aktiver.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputLiabilities

X duration,
credit

Stigning (fald) i
Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
dagsværdimåling som følge af værdimålingen af forpligtelser som følge af en rimelig
en rimelig sandsynlig stigning i sandsynlig stigning i ikkeobserverede input.
ikkeobserverede input,
forpligtelser

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst IFRS 13 93 h ii
efter skat, som følge af en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i øvrig totalindkomst efter skat, som
følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]
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Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Oplysning: IFRS 13 93 h ii
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter som følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikke
observerede input.
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
efter skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalind IFRS 13 93 h ii
komst efter skat, som følge af en rimelig sandsynlig stig
ning i ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst IFRS 13 93 h ii
før skat, som følge af en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i øvrig totalindkomst før skat, som
følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserverede
input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteindtægts-)
elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i øvrig totalindkomst
før skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalind IFRS 13 93 h ii
komst før skat, som følge af en rimelig sandsynlig stig
ning i ikkeobserverede input. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]
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Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i resultatet efter skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserve
rede input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteind
tægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i resultatet efter skat, som følge af en
rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserverede input. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet efter skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i resultatet efter IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikke
observerede input. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af aktiver, indregnet i resultatet før skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserve
rede input. [Reference: skatteomkostnings- (skatteind
tægts-) elementer]
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets
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Referencer

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af virksomhedens egne egenkapitalinstru IFRS 13 93 h ii
menter, indregnet i resultatet før skat, som følge af en
rimelig sandsynlig stigning i ikkeobserverede input. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasonably
PossibleIncreaseInUnobserva
bleInputRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

X duration

Stigning (fald) i
dagsværdimåling som følge af
en rimelig sandsynlig stigningi
ikkeobserverede input,
indregnet i resultatet før skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen (faldet) i dags Almindelig praksis:
værdimålingen af forpligtelser, indregnet i resultatet før IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af en rimelig sandsynlig stigning i ikke
observerede input. [Reference: skatteomkostnings- (skat
teindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

X duration,
credit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Stigningen (faldet) i dagsværdimålingen af virksomhedens Oplysning: IFRS 13 93 e
egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: til dagsværdi
[member], virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichInputsAreChange
dIndividuallyAssetsAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvor input
ændres enkeltvis, aktiver
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichInputsAreChange
dIndividuallyEntitysOwnEquity
InstrumentsAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvor input
ændres enkeltvis,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichInputsAreChange
dIndividuallyLiabilitiesAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvori
input ændres enkeltvis,
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichMultipleInputsAre
ChangedSimultaneouslyAsset
sAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvor flere
input ændres samtidigt, aktiver
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichMultipleInputsAre
ChangedSimultaneouslyEntity
sOwnEquityInstrumentsAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvor flere
input ændres samtidigt,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityAna
lysesInWhichMultipleInputsAre
ChangedSimultaneouslyLiabili
tiesAbstract

Stigning (fald) i
dagsværdimåling for
følsomhedsanalyser, hvor flere
input ændres samtidigt,
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementLiabilities

X duration,
credit

Stigning (fald) i
dagsværdimåling, forpligtelser

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf
FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Stigning (fald) i dagsværdi af
Stigningen (faldet) i dagsværdien af finansielle aktiver som Oplysning:
finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. [Reference: IFRS 4 39E a — Udløbsdato
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 1.1.2021
IFRS 4
4, dagsværdi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf
FinancialAssetsOtherThanTho
seSpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4

X duration,
debit

Stigning (fald) i dagsværdi af
finansielle aktiver bortset fra
dem, der er beskrevet i afsnit
39E, litra a), i IFRS 4

DA
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Stigningen (faldet) i dagsværdimålingen af forpligtelser. Oplysning: IFRS 13 93 e
[Reference: til dagsværdi [member]]
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Stigningen (faldet) i dagsværdien af finansielle aktiver Oplysning:
bortset fra dem, der er beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4 39E b — Udløbsdato
IFRS 4. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit 1.1.2021
39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Stigning (fald) i finansielle
aktiver

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver. [Reference: finansi Oplysning: IFRS 7 35H,
elle aktiver]
oplysning: IFRS 7 35I

IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

Stigning (fald) i finansielle
aktiver [abstract]

ifrs-full

X instant,
IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsArisingFromChangeInMeasu debit
rementAttributeFirstApplicatio
nOfIFRS9

Stigning (fald) i finansielle
aktiver, der skyldes ændring i
målingsparameteret,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver, der skyldes en Oplysning: IFRS 7 42L b
ændring i målingsparameteret ved virksomhedens over
gang til IFRS 9. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

X instant,
IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsOnBasisOfMeasurementCate debit
goryFirstApplicationOfIFRS9

Stigning (fald) i finansielle
aktiver på grundlag af
målingskategori,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver på grundlag af deres Oplysning: IFRS 7 42L a
målingskategorier i overensstemmelse med IAS 39 (dvs.
som ikke skyldes en ændring i måleparameteret ved over
gangen til IFRS 9). [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
bilitiesArisingFromChangeIn
MeasurementAttributeFirstAp
plicationOfIFRS9

X instant,
credit

Stigning (fald) i finansielle
forpligtelser, der skyldes
ændring i målingsparameteret,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Stigningen (faldet) i finansielle forpligtelser, der skyldes en Oplysning: IFRS 7 42L b
ændring i målingsparameteret ved virksomhedens over
gang til IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
bilitiesOnBasisOfMeasurement
CategoryFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Stigning (fald) i finansielle
forpligtelser på grundlag af
målingskategori,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

Stigningen (faldet) i finansielle forpligtelser på grundlag af Oplysning: IFRS 7 42L a
deres målingskategorier i overensstemmelse med IAS 39
(dvs. som ikke skyldes en ændring i måleparameteret ved
overgangen til IFRS 9). [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) i forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Almindelig praksis:
kontrakter (aktiv). [Reference: forpligtelser i henhold til IFRS 17 99 — Ikrafttrædelse
forsikringskontrakter (aktiv)]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLia
bilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Stigning (fald) i
forsikringsforpligtelser
fratrukket reassurance

Stigningen (faldet) i forsikringsforpligtelser fratrukket reas Almindelig praksis:
IAS 1 85
surance.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) i immaterielle
aktiver og goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver og goodwill. Almindelig praksis:
[Reference: immaterielle aktiver og goodwill]
IAS 38 118 e
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IncreaseDecreaseInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivities

X duration,
credit

Stigning (fald) i passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Stigningen (faldet) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B
aktiviteter. [Reference: passiver hidrørende fra finansie
ringsaktiviteter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Stigning (fald) i forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter. [Refe
rence: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskon
trakter og reassurancekontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAssetsA
vailableForBenefits

X duration,
credit

Stigning (fald) i nettoaktiver
disponible for ydelser

Stigningen (faldet) i nettoaktiver, som er disponible for Oplysning: IAS 26 35 b
ydelser. Nettoaktiver disponible for ydelser er aktiver i
en fratrædelsesordning fratrukket forpligtelser bortset fra
den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydel
ser.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) i ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141
telse (aktiv). [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse
(aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Stigning (fald) i
nettoinvestering i finansiel
leasingkontrakt

Stigningen (faldet) i nettoinvesteringen i finansiel leasing Oplysning: IFRS 16 93
kontrakt. [Reference: nettoinvestering i finansiel leasing
kontrakt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberO
fOrdinarySharesIssued

shares

Stigning (fald) i antallet af
udstedte ordinære aktier

Stigningen (faldet) i antallet af udstedte ordinære aktier. Almindelig praksis:
[Reference: ordinære aktier [member]]
IAS 1 112 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfS
haresOutstanding

shares

Stigning (fald) i antallet af
aktier i omløb

Stigningen (faldet) i antallet aktier i omløb. [Reference: Oplysning: IAS 1 79 a iv
antal aktier i omløb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
X duration,
LossDueToReasonablyPossible
credit
DecreaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

Stigning (fald) i resultatet som
følge af et rimeligt sandsynligt
fald i risikoeksponering
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Stigningen (faldet) i egenkapitalen, som ville være
forårsaget af et rimeligt sandsynligt fald i risikoekspone
ring hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesom
rådet for IFRS 17.

DA

ifrs-full
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Ikrafttrædelse 1.1.2021
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i resultatet før risikoreduktionen fra Oplysning: IFRS 17 128 a i —
indgåede reassurancekontakter, som ville være forårsaget Ikrafttrædelse 1.1.2021
af et rimeligt sandsynligt fald i risikoeksponeringen
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
LossDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

X duration,
credit

Stigning (fald) i resultatet som
følge af en rimelig sandsynlig
stigning i risikoeksponering
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Stigningen (faldet) i resultatet, som ville være forårsaget af
en rimelig sandsynlig stigning i risikoeksponeringen
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
LossDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17InsuranceCon
tractsIssuedBeforeMitigationBy
ReinsuranceContractsHeld

X duration,
credit

Stigning (fald) i resultatet som
følge af en rimelig sandsynlig
stigning i risikoeksponering
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17,
forsikringskontrakter udstedt
før risikoreduktionen fra
indgåede reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i resultatet før risikoreduktionen fra Oplysning: IFRS 17 128 a i —
indgåede reassurancekontakter, som ville være forårsaget Ikrafttrædelse 1.1.2021
af en rimelig sandsynlig stigning i risikoeksponeringen
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvisionFor
UnearnedPremium

X duration,
debit

Stigning (fald) i
præmiehensættelser

Stigningen (faldet) i præmiehensættelser. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 85
ikkeindtjente præmier]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Stigning (fald) i kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 33 a
forpligtelser. [Reference: kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Stigning (fald) i debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i debetsaldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 33 a
forpligtelser. [Reference: debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser]

Oplysning: IFRS 17 128 a i —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a ii —
Ikrafttrædelse 1.1.2021
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Stigning (fald) i resultatet som
følge af et rimeligt sandsynligt
fald i risikoeksponering
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17,
forsikringskontrakter udstedt
før risikoreduktionen fra
indgåede reassurancekontrakter
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X duration,
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Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i reserven for gevinster og tab på Almindelig praksis:
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota IFRS 17 116 — Ikrafttrædelse
lindkomst, som er forbundet med forsikringskontrakter, 1.1.2021
for hvilke afsnit C18, litra b), C19, litra b), C24, litra
b), og C24, litra c), i IFRS 17 er anvendt. [Reference:
reserve for gevinster og tab på finansielle aktiver målt
til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, som er
forbundet med forsikringskontrakter, for hvilke afsnit
C18, litra b), C19, litra b), C24, litra b), og C24, litra
c), i IFRS 17 er anvendt]

X duration,
credit

Stigning (fald) i driftskapital

Stigningen (faldet) i driftskapital.

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
overtagelse af
dattervirksomhed, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af over Almindelig praksis:
tagelsen af dattervirksomheder. [Reference: dattervirksom IAS 1 106 d
heder [member]]

X duration,
IncreaseDecreaseThroughAddi
credit
tionalItemsNecessaryToUnder
standChangeInsuranceContracts
LiabilityAsset

Stigning (fald) gennem
yderligere poster, der er
nødvendige for at forstå
ændringen, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (asset)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning:
kontrakter (aktiv) som følge af yderligere poster, der måtte IFRS 17 105 d —
være nødvendige for at forstå ændringen i den regnskabs Ikrafttrædelse 1.1.2021
mæssige nettoværdi af forsikringskontrakterne. [Reference:
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust X duration,
mentsArisingFromPassageOfTi credit
meAllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

Stigning (fald) gennem
reguleringer som følge af
tidsforløbet, hensættelseskonto
for kredittab på finansielle
aktiver

Stigningen (faldet) i den beløbsmæssige størrelse af Almindelig praksis:
hensættelseskontoen for kredittab på finansielle aktiver, IFRS 7 16 — Udløbsdato
der skyldes reguleringer som følge af tidsforløbet. [Refe 1.1.2021
rence: hensættelseskonto for kredittab på finansielle akti
ver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust X duration,
mentsArisingFromPassageOfTi credit
meLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Stigning (fald) gennem
reguleringer som følge af
tidsforløbet, forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til udstedte Almindelig praksis:
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter, der IFRS 4 37 e — Udløbsdato
skyldes reguleringer som følge af tidsforløbet. [Reference: 1.1.2021
forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter]

X duration,
IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs credit
setsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
RelatedToInsuranceContract
sToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCa
pital

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAcqui
sitionOfSubsidiary

ifrs-full

Almindelig praksis: IAS 7 20

18.12.2020

Stigning (fald) i reserven for
gevinster og tab på finansielle
aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
som er forbundet med
forsikringskontrakter, for
hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24,
litra c), i IFRS 17 er anvendt

ifrs-full
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ranceaktiver]
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Assets

DA

Stigning (fald) i
reassuranceaktiver

ifrs-full

L 429/454

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

IncreaseDecreaseThroughAdjust X duration,
mentsArisingFromPassageOfTi debit
meReinsuranceAssets

Stigning (fald) gennem
reguleringer som følge af
tidsforløbet, reassuranceaktiver

Stigningen (faldet) i reassuranceaktiver, der skyldes regu Almindelig praksis:
leringer som følge af tidsforløbet. [Reference: reassurance IFRS 4 37 e — Udløbsdato
aktiver]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAmor
tisationOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContracts
LiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
amortisering af pengestrømme
ved erhvervelse af forsikringer,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 103 b
kontrakter (aktiv) som følge af amortisering af penge ii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
strømme ved erhvervelse af forsikringer. [Reference:
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv),
stigning (fald) gennem pengestrømme ved erhvervelse af
forsikringer, forpligtelser i henhold til forsikringskon
trakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfitOr
LossAggregateDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

X duration

Stigning (fald) gennem beløb
indregnet i resultatet, samlet
forskel mellem dagsværdi ved
første indregning og
transaktionspris, der skal
indregnes i resultatet

Stigningen (faldet) i den samlede forskel mellem dagsvær eksempel: IFRS 7 IG14,
dien ved første indregning og transaktionsprisen for eksempel: IFRS 7 28 b
finansielle instrumenter, der skal indregnes i resultatet,
som følge af beløb indregnet i resultatet. [Reference:
samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning
og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet, finansi
elle instrumenter, kategori [medlem]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAppro X duration,
credit
priationOfRetainedEarnings

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af over Almindelig praksis:
overtagelse af overført resultat, tagelsen af overført resultat. [Reference: overført resultat] IAS 1 106 d
egenkapital

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPerio
dInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem saldi
indregnet i det aktuelle
regnskabsår i opgørelsen af
finansiel stilling, kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a i
forpligtelser som følge af saldi indregnet i det aktuelle
regnskabsår i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference:
kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPerio
dInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem saldi
indregnet i det aktuelle
regnskabsår i opgørelsen af
finansiel stilling, debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i debetsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a i
forpligtelser som følge af saldi indregnet i det aktuelle
regnskabsår i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference:
debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/455

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
virksomhedssammenslutninger
og afhændelser, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 h
telse (aktiv) som følge af virksomhedssammenslutninger
og afhændelser. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse
(aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
X duration,
nessCombinationsAndDisposals debit
ReimbursementRights

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i godtgørelsesretten som følge af virk Oplysning: IAS 19 141 h
virksomhedssammenslutninger ningerne af virksomhedssammenslutninger og afhændel
og afhændelser, godtgørelsesret ser. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
godtgørelsesret til dagsværdi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
virksomhedssammenslutninger,
udskudt skatteforpligtelse
(aktiv)

Stigningen (faldet) i den udskudte skatteforpligtelse (aktiv) Almindelig praksis: IAS 12 81
som følge af virksomhedssammenslutninger. [Reference:
udskudt skatteforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
pengestrømme, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105
kontrakter (aktiv) som følge af pengestrømme. [Reference: a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabili
tyAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateContingentLia
bilitiesRecognisedInBusines
sCombination

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem ændring
i diskonteringssats,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateOtherProvi
sions

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem ændring Stigningen (faldet) i andre hensatte forpligtelser som følge Oplysning: IAS 37 84 e
i diskonteringssats, andre
af en ændring i diskonteringssatsen. [Reference: andre
hensatte forpligtelser
hensatte forpligtelser]

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughBusi
X duration,
nessCombinationsAndDisposals credit
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

DA

ifrs-full
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sammenslutninger [member]]
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IncreaseDecreaseThroughChan
geInEquityOfSubsidiaries

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
egenkapitalbevægelser i
dattervirksomheder,
egenkapital

Stigningen (faldet) i virksomhedens egenkapital som følge Almindelig praksis:
af egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder. [Reference: IAS 1 106 d
dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInRiskAdjustmentForNonfi
nancialRiskThatDoesNotRelate
ToFutureOrPastServiceInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem ændring
i risikojustering for ikkefinansielle risici, der ikke
vedrører fremtidige eller
tidligere ydelser, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 104 b
kontrakter (aktiv) som følge af ændringen i risikojuste ii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
ringen for ikke-finansielle risici, der ikke vedrører fremti
dige eller tidligere ydelser. [Reference: forpligtelser i
henhold til forsikringskontrakter (aktiv), risikojustering
for ikke-finansielle risici [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
ændringer i diskonteringssatser,
kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
forpligtelser som følge af ændringer i diskonteringssatser.
[Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
ændringer i diskonteringssatser,
debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen (faldet) i debet saldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
forpligtelser som følge af ændringer i diskonteringssatser.
[Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatAdjustCon
tractualServiceMarginInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
ændringer i skøn, der justerer
den kontraktmæssige
servicemargen, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 104
kontrakter (aktiv) som følge af ændringer i skøn, der a i — Ikrafttrædelse 1.1.2021
justerer den kontraktmæssige servicemargen. [Reference:
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv),
kontraktmæssig servicemargen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatDoNotAd
justContractualServiceMarginIn
suranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
ændringer i skøn, der ikke
justerer den kontraktmæssige
servicemargen, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 104
kontrakter (aktiv) som følge af ændringer i skøn, der ikke a ii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
justerer den kontraktmæssige servicemargen. [Reference:
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv),
kontraktmæssig servicemargen [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/457

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B d
aktiviteter som følge af ændringer i dagsværdier. [Refe
rence: passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
valutaomregning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 e
telse (aktiv) som følge af valutaomregning. [Reference:
ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRe
gulatoryDeferralAccountCredit
Balances

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
valutaomregning, kreditsaldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
forpligtelser som følge af valutaomregning. [Reference:
kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i debetsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
valutaomregning, debetsaldi for forpligtelser som følge af valutaomregning. [Reference:
regulatoriske aktiver og
debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]
forpligtelser

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParameter
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
ændringer i modeller og
risikoparametre, eksponering
for kreditrisiko på lånetilsagn
og finansielle garantikontrakter

Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 IG20B,
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af eksempel: IFRS 7 35H
ændringer i modeller og risikoparametre. [Reference:
eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og finansielle
garantikontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInModelsOrRiskParametersFi debit
nancialAssets

Stigning (fald) gennem
ændringer i modeller eller
risikoparametre, finansielle
aktiver

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af eksempel: IFRS 7 IG20B,
ændringer i modeller eller risikoparametre. [Reference: eksempel: IFRS 7 35H
finansielle aktiver]

18.12.2020

Stigning (fald) gennem
ændringer i dagsværdier,
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInFairValuesLiabilitiesArising credit
FromFinancingActivities

DA

ifrs-full

L 429/458

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
ændringer i ejerandele i
dattervirksomheder, som ikke
medfører tab af bestemmende
indflydelse, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen gennem ændringer i Oplysning: IAS 1 106 d iii
ejerandele i dattervirksomheder, som ikke medfører tab
af bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksom
heder [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInOwnershipInterestsInSubsi credit
diariesThatDoNotResultInLos
sOfControlEquityAttributable
ToOwnersOfParent

Stigning (fald) gennem
ændringer i ejerandele i
dattervirksomheder, som ikke
medfører tab af bestemmende
indflydelse, egenkapital, der
kan henføres til ejerne af
modervirksomheden

Stigningen (faldet) i egenkapital, der kan henføres til Oplysning: IFRS 12 18
ejerne af modervirksomheden, gennem ændringer i ejeran
dele i dattervirksomheder, som ikke medfører tab af
bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksomheder
[member], egenkapital, der kan henføres til ejerne af
modervirksomheden]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesThatRelateToCurrentServi
credit
ceInsuranceContractsLiabilityAs
set

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 104
Stigning (fald) gennem
ændringer, der vedrører
kontrakter (aktiv) som følge af ændringer, der vedrører b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
aktuelle tjenester, forpligtelser i aktuelle tjenester. [Reference: forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)]
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentServi
ceInsuranceContractsLiabilityAs
setAbstract

Stigning (fald) gennem
ændringer, der vedrører
aktuelle tjenester, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureServiceIn
suranceContractsLiabilityAsse
tAbstract

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
ændringer, der vedrører
fremtidige tjenester,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Oplysning: IFRS 17 103 b
iv — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 104
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

L 429/459

Stigning (fald) gennem
ændringer, der vedrører
fremtidige tjenester,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv) som følge af ændringer, der vedrører
fremtidige tjenester. [Reference: forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)]

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInOwnershipInterestsInSubsi credit
diariesThatDoNotResultInLos
sOfControl

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings
ændringer, der vedrører
kontrakter (aktiv) som følge af ændringer, der vedrører
tidligere tjenester, forpligtelser i tidligere tjenester, dvs. ændringer i opfyldelsespenge
henhold til
strømme vedrørende erstatningsudgifter. [Reference:
forsikringskontrakter (aktiv)
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCon
versionOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
konvertering af konvertible
instrumenter, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af konverte Almindelig praksis:
ringen af konvertible instrumenter.
IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu X duration,
lativeCatchupAdjustmentsToRe debit
venueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceContrac
tAssets

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
ændringer i skønnet over
transaktionsprisen, kontraktlige
aktiver

Stigningen (faldet) i kontraktlige aktiver gennem akkumu eksempel: IFRS 15 118 b
lerede opsamlingsreguleringer af omsætningen som følge
af en ændring i et skøn over transaktionsprisen. Trans
aktionsprisen er det vederlag, som en virksomhed
forventer at være berettiget til som modydelse for at over
drage aftalte varer eller tjenesteydelser til en kunde,
eksklusive beløb, der er inddrevet på vegne af tredjeparter
(f.eks. visse omsætningsafgifter). [Reference: stigning (fald)
gennem akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsæt
ningen, kontraktlige aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceCon
tractLiabilities

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
ændringer i skønnet over
transaktionsprisen, kontraktlige
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kontraktlige forpligtelser gennem eksempel: IFRS 15 118 b
akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsætningen
som følge af en ændring i et skøn over transaktionsprisen.
Transaktionsprisen er det vederlag, som en virksomhed
forventer at være berettiget til som modydelse for at over
drage aftalte varer eller tjenesteydelser til en kunde,
eksklusive beløb, der er inddrevet på vegne af tredjeparter
(f.eks. visse omsætningsafgifter). [Reference: stigning (fald)
gennem akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsæt
ningen, kontraktlige forpligtelser]

X duration,
credit

Oplysning: IFRS 17 103 b
iii — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 104
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToPastServiceInsu
ranceContractsLiabilityAsset

DA

ifrs-full

L 429/460

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigningen (faldet) i kontraktlige aktiver gennem akkumu eksempel: IFRS 15 118 b
lerede opsamlingsreguleringer af omsætningen som følge
af en ændring i målingen af fremskridtet. [Reference: stig
ning (fald) gennem akkumulerede opsamlingsreguleringer
af omsætningen, kontraktlige aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu X duration,
lativeCatchupAdjustmentsToRe credit
venueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractLiabili
ties

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
ændringer i målingen af
fremskridtet, kontraktlige
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kontraktlige forpligtelser gennem eksempel: IFRS 15 118 b
akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsætningen
som følge af en ændring i målingen af fremskridtet. [Refe
rence: stigning (fald) gennem akkumulerede opsamlings
reguleringer af omsætningen, kontraktlige forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromContractMo
dificationContractAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
kontraktændring, kontraktlige
aktiver

Stigningen (faldet) i kontraktlige aktiver gennem akkumu eksempel: IFRS 15 118 b
lerede opsamlingsreguleringer af omsætningen som følge
af en kontraktændring. En kontraktændring er en ændring
i kontraktens anvendelsesområde eller pris (eller begge
dele), som er godkendt af kontrahenterne. [Reference: stig
ning (fald) gennem akkumulerede opsamlingsreguleringer
af omsætningen, kontraktlige aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueArisingFromContractMo
dificationContractLiabilities

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
kontraktændring, kontraktlige
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kontraktlige forpligtelser gennem eksempel: IFRS 15 118 b
akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsætningen
som følge af en kontraktændring. En kontraktændring
er en ændring i kontraktens anvendelsesområde eller
pris (eller begge dele), som er godkendt af kontrahenterne.
[Reference: stigning (fald) gennem akkumulerede opsam
lingsreguleringer af omsætningen, kontraktlige forpligtel
ser]

L 429/461

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen som følge af
ændringer i målingen af
fremskridtet, kontraktlige
aktiver

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughCumu X duration,
lativeCatchupAdjustmentsToRe debit
venueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractAssets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen, kontraktlige
aktiver

Stigningen (faldet) i kontraktlige aktiver som følge af eksempel: IFRS 15 118 b
akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsætningen.
[Reference: kontraktlige aktiver, omsætning fra kontrakter
med kunder]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueContractLiabilities

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
akkumulerede
opsamlingsreguleringer af
omsætningen, kontraktlige
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kontraktlige forpligtelser som følge af eksempel: IFRS 15 118 b
akkumulerede opsamlingsreguleringer af omsætningen.
[Reference: kontraktlige forpligtelser, omsætning fra
kontrakter med kunder]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDispo
salOfSubsidiary

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
afhændelse af
dattervirksomhed, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af afhæn Almindelig praksis:
delsen af dattervirksomheder. [Reference: dattervirksom IAS 1 106 d
heder [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInForeignExchange
RatesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
valutaomregning, passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Stigningen (faldet) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B c
aktiviteter som følge af valutaomregning. [Reference:
passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInRiskOfNonperfor
manceByIssuerOfReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
virkningen af ændringer i
risikoen for udsteders
manglende opfyldelse af
indgåede
reassurancekontrakter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105
kontrakter (aktiv) som følge af virkningen af ændringer i b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
risikoen for udsteders manglende opfyldelse af indgåede
reassurancekontrakter. [Reference: forpligtelser i henhold
til forsikringskontrakter (aktiv), indgåede reassurancekon
trakter [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsAcquiredInPe
riodInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 108
virkningen af kontrakter, der er kontrakter (aktiv) som følge af kontrakter, der er erhvervet a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
erhvervet i perioden,
fra andre enheder gennem overdragelser af forsikringskon
forpligtelser i henhold til
trakter eller virksomhedssammenslutninger i perioden.
forsikringskontrakter (aktiv)
[Reference: forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter
(aktiv)]

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRe
venueContractAssets

DA

ifrs-full

L 429/462

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings
virkningen af de kontrakter,
kontrakter (aktiv) som følge af virkningen af de kontrak
der oprindeligt blev indregnet i ter, der oprindeligt blev indregnet i perioden. [Reference:
perioden, forpligtelser i
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Oplysning: IFRS 17 104 a
iii — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning:
IFRS 17 107 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfGroupsOfOnerousCon
tractsInitiallyRecognisedInPerio
dInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
virkningen af de grupper af
tabsgivende kontrakter, der
oprindeligt blev indregnet i
perioden, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 108
kontrakter (aktiv) som følge af virkningen af de grupper af b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
tabsgivende kontrakter, der oprindeligt blev indregnet i
perioden. En forsikringskontrakt er tabsgivende på tids
punktet for første indregning, hvis de opfyldelsespenge
strømme, som er allokeret til kontrakten, tidligere indreg
nede pengestrømme i forbindelse med erhvervelse og
pengestrømme i forbindelse med kontrakten på tids
punktet for første indregning, samlet udgør en nettoud
strømning. [Reference: forpligtelser i henhold til forsik
ringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfOptions

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
udnyttelse af optioner,
egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af udnyt Almindelig praksis:
telsen af optioner.
IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
udnyttelse af warrants,
egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af udnyt Almindelig praksis:
IAS 1 106 d
telsen af warrants.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExperi
enceAdjustmentsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
erfaringsbaserede justeringer,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 104 b
kontrakter (aktiv) som følge af erfaringsbaserede justerin iii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
ger. Erfaringsbaserede reguleringer er forskellen mellem: a)
for så vidt angår modtagne præmier (og alle tilknyttede
pengestrømme som f.eks. pengestrømme i forbindelse
med erhvervelse af forsikringer og afgifter på forsikrings
præmier) — skøn ved begyndelsen af perioden over de
forventede beløb i perioden og de faktiske pengestrømme
i perioden, eller b) for så vidt angår udgifter til forsikrings
service (ekskl. udgifter til erhvervelse af forsikringer) —
skøn ved begyndelsen af perioden over de beløb, der
forventes at påløbe i perioden, og de faktiske beløb, der
er påløbet i perioden. [Reference: forpligtelser i henhold
til forsikringskontrakter (aktiv)]

L 429/463

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsInitiallyRecog
nisedInPeriodInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
finansieringspengestrømme,
passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Stigningen (faldet) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B a
aktiviteter som følge af finansieringspengestrømme. [Refe
rence: pengestrømme fra (anvendt til) finansieringsaktivi
teter, passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
valutakursændringer og andre
bevægelser, eksponering for
kreditrisiko på lånetilsagn og
finansielle garantikontrakter

Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 IG20B,
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af valu eksempel: IFRS 7 35H
takursændringer og andre bevægelser. [Reference:
eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og finansielle
garantikontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 IG20B,
valutakursændringer,
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af valu eksempel: IFRS 7 35H
eksponering for kreditrisiko på takursændringer. [Reference: eksponering for kreditrisiko
lånetilsagn og finansielle
på lånetilsagn og finansielle garantikontrakter]
garantikontrakter

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeig
nExchangeFinancialAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af valuta eksempel: IFRS 7 IG20B,
valutakursændringer, finansielle kursændringer. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35H
aktiver

Stigning (fald) gennem
valutakursændringer og andre
bevægelser, eksponering for
kreditrisiko på lånetilsagn og
finansielle garantikontrakter
[abstract]
X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
valutakursændringer og andre
bevægelser, finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af valuta eksempel: IFRS 7 IG20B,
kursændringer og andre bevægelser. [Reference: finansielle eksempel: IFRS 7 35H
aktiver]

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughFinan
cingCashFlowsLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

DA

ifrs-full

L 429/464

Præfiks

Stigning (fald) gennem
valutakursændringer og andre
bevægelser, finansielle aktiver
[abstract]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
gevinster (tab) i perioden,
reserven for gevinster og tab på
finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, som er
forbundet med
forsikringskontrakter, for
hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24,
litra c), i IFRS 17 er anvendt

Stigningen (faldet) i reserven for gevinster og tab på eksempel: IFRS 17 116 —
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota Ikrafttrædelse 1.1.2021
lindkomst, som er forbundet med forsikringskontrakter,
for hvilke afsnit C18, litra b), C19, litra b), C24, litra
b), og C24, litra c), i IFRS 17 er anvendt, hidrørende
fra gevinster (tab) i perioden. [Reference: reserve for gevin
ster og tab på finansielle aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst, som er forbundet med
forsikringskontrakter, for hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24, litra c), i IFRS 17 er
anvendt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncur
redClaimsAndOtherIncurredIn
suranceServiceExpensesInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
erstatningsudgifter og andre
påløbne udgifter til
forsikringsservice, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 103 b i —
kontrakter (aktiv) som følge af erstatningsudgifter og Ikrafttrædelse 1.1.2021
andre påløbne udgifter til forsikringsservice. [Reference:
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncur X duration,
redClaimsPaidAndOtherInsuran credit
ceServiceExpensesPaidForInsu
ranceContractsIssuedExcludin
gInsuranceAcquisitionCashFlow
sInsuranceContractsLiabilityAs
set

Stigning (fald) gennem
anmeldte krav, der er betalt, og
andre udgifter til
forsikringsservice, der er betalt
for udstedte
forsikringskontrakter, dog ikke
pengestrømme i forbindelse
med erhvervelse af forsikringer,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105 a
kontrakter (aktiv) som følge af anmeldte krav, der er iii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
betalt, og andre udgifter til forsikringsservice, der er
betalt for udstedte forsikringskontrakter, dog ikke penge
strømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer.
[Reference: forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter
(aktiv), stigning (fald) gennem pengestrømme ved erhver
velse af forsikringer, forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIncur X duration,
credit
redClaimsRecoveredAndOther
InsuranceServiceExpensesRec
overedUnderReinsuranceCon
tractsHeldInsuranceContractsLia
bilityAsset

Stigning (fald) gennem
erstatningsudgifter, der er
genindvundet, og andre
udgifter til forsikringsservice,
der er genindvundet i henhold
til indgåede
reassurancekontrakter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105 a
kontrakter (aktiv) som følge af erstatningsudgifter for iii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
erstatningsudgifter, der er genindvundet, og andre udgifter
til forsikringsservice, der er genindvundet i henhold til
indgåede reassurancekontrakter. [Reference: forpligtelser i
henhold til forsikringskontrakter (aktiv), indgåede reassu
rancekontrakter [member]]

L 429/465

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughGains
LossesInPeriodReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
RelatedToInsuranceContract
sToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
pengestrømme ved erhvervelse
af forsikringer, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105 a
kontrakter (aktiv) som følge af pengestrømme ved erhver ii — Ikrafttrædelse 1.1.2021
velse af forsikringer. Pengestrømme i forbindelse med
erhvervelse af forsikringer er pengestrømme, der hidrører
fra omkostningerne ved salg, tegning og etablering af en
gruppe af forsikringskontrakter, som direkte kan henføres
til den portefølje af forsikringskontrakter, som gruppen
tilhører. Sådanne pengestrømme omfatter pengestrømme,
som ikke direkte kan henføres til individuelle kontrakter
eller til grupper af forsikringskontrakter inden for porte
føljen. [Reference: forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceFinanceIncomeOrExpense
sInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
finansielle forsikringsindtægter
eller -omkostninger,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105
kontrakter (aktiv) som følge af forsikringsindtægter eller c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
-omkostninger. [Reference: forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv), finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
forsikringsindtægter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 103
kontrakter (aktiv) som følge af forsikringsindtægter. [Refe a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
rence: forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter
(aktiv), forsikringsindtægter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Stigning (fald) gennem
forsikringsindtægter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
X duration,
ranceRevenueNotRelatedToCon credit
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetros
pectiveApproachOrFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsuran
ceContractsLiabilityAsset

Stigning (fald) gennem
forsikringsindtægter, som ikke
er forbundet med kontrakter,
der eksisterede på
overgangstidspunktet, og for
hvilke den ændrede
retrospektive tilgang eller
tilgangen med dagsværdi er
anvendt, forpligtelser i henhold
til forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 114
kontrakter (aktiv) som følge af forsikringsindtægter, som c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
ikke er forbundet med kontrakter, der eksisterede på over
gangstidspunktet, og for hvilke den ændrede retrospektive
tilgang (som beskrevet i afsnit C6-C19 i IFRS 17) eller
tilgangen med dagsværdi (som beskrevet i afsnit C20-C24
i IFRS 17) er anvendt. [Reference: forpligtelser i henhold
til forsikringskontrakter (aktiv), forsikringsindtægter]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceAcquisitionCashFlowsInsu
ranceContractsLiabilityAsset

DA

ifrs-full

L 429/466

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
forsikringsindtægter, som er
forbundet med kontrakter, der
eksisterede på
overgangstidspunktet, og for
hvilke tilgangen med dagsværdi
er anvendt, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 114
kontrakter (aktiv) som følge af forsikringsindtægter, som b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
er forbundet med kontrakter, der eksisterede på over
gangstidspunktet, og for hvilke tilgangen med dagsværdi
(som beskrevet i afsnit C20-C24 i IFRS 17) er anvendt.
[Reference: forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter
(aktiv), forsikringsindtægter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
X duration,
credit
ranceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetros
pectiveApproachHasBeenApplie
dInsuranceContractsLiabilityAs
set

Stigning (fald) gennem
forsikringsindtægter, som er
forbundet med kontrakter, der
eksisterede på
overgangstidspunktet, og for
hvilke den ændrede
retrospektive tilgang er
anvendt, forpligtelser i henhold
til forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning:
kontrakter (aktiv) som følge af forsikringsindtægter, som IFRS 17 114
er forbundet med kontrakter, der eksisterede på over a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
gangstidspunktet, og for hvilke den ændrede retrospektive
tilgang (som beskrevet i afsnit C6-C19 i IFRS 17) er
anvendt. [Reference: forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv), forsikringsindtægter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

Stigning (fald) gennem udgifter
til forsikringsservice,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning:
kontrakter (aktiv) som følge af udgifter til forsikringsser IFRS 17 103
vice. [Reference: forpligtelser i henhold til forsikringskon b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
trakter (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Stigning (fald) gennem udgifter
til forsikringsservice,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconcilia
tionByComponentsInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Stigning (fald) gennem
resultatet af forsikringsservice
for elementvis afstemning,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconcilia
tionByRemainingCoverageAn
dIncurredClaimsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Stigning (fald) gennem
resultatet af forsikringsservice
med henblik på afstemning
efter resterende
dækningsperiode og
erstatningsudgifter, forpligtelser
i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)
[abstract]

X duration,
credit

L 429/467

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsuran
ceContractsLiabilityAsset

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
credit

Dokumentationsetikette

Stigning (fald) gennem
resultatet af forsikringsservice,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv) som følge af resultatet af forsikrings
service. [Reference: forpligtelser i henhold til forsikrings
kontrakter (aktiv), resultatet af forsikringsservice]

Referencer

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultInsurance
ContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInvest X duration,
mentComponentsExcludedFro
credit
mInsuranceRevenueAndInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Stigning (fald) gennem
investeringskomponenter, der
er udelukket fra at indgå i
forsikringsindtægter og udgifter
til forsikringsservice,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 103
kontrakter (aktiv) som følge af investeringskomponenter, c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
der er udelukket fra at indgå i forsikringsindtægter og
udgifter til forsikringsservice. [Reference: beskrivelse af
den anvendte metode til fastsættelse af investeringskom
ponenter, forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter
(aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLos
sOfControlOfSubsidiaryDefer
redTaxLiabilityAsset

Stigning (fald) gennem tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomhed, udskudt
skatteforpligtelse (aktiv)

Faldet i udskudt skatteforpligtelse (aktiv) som følge af tab Almindelig praksis: IAS 12 81
af bestemmende indflydelse på en dattervirksomhed.
[Reference: udskudt skatteforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X duration,
cationOfContractualCashFlow
credit
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

Stigning (fald) gennem ændring
af kontraktlige pengestrømme,
eksponering for kreditrisiko på
lånetilsagn og finansielle
garantikontrakter

Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 35I b
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af
ændringen af kontraktlige pengestrømme. [Reference:
eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og finansielle
garantikontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X duration,
cationOfContractualCash
debit
FlowsFinancialAssets

Stigning (fald) gennem ændring Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af eksempel: IFRS 7 35I b
af kontraktlige pengestrømme, ændringen af kontraktlige pengestrømme. [Reference:
finansielle aktiver
finansielle aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
hensættelseskonto for kredittab
på finansielle aktiver

X duration,
credit

X duration,
credit

Oplysning: IFRS 17 103 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 104 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

Stigningen (faldet) i den beløbsmæssige størrelse af en Almindelig praksis:
hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver IFRS 7 16 — Udløbsdato
som følge af nettovalutakursforskelle hidrørende fra 1.1.2021
omregningen af årsregnskaber fra den funktionelle
valuta til en anden præsentationsvaluta, herunder omreg
ningen af en udenlandsk virksomheds regnskab til den
regnskabsaflæggende virksomheds præsentationsvaluta.
[Reference: hensættelseskonto for kredittab på finansielle
aktiver]

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Etiket

L 429/468

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
biologiske aktiver

Stigningen (faldet) i biologiske aktiver som følge af netto Oplysning: IAS 41 50 f
valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af
årsregnskaber fra den funktionelle valuta til en anden
præsentationsvaluta, herunder omregningen af en uden
landsk virksomheds regnskab til den regnskabsaflæggende
virksomheds præsentationsvaluta. [Reference: biologiske
aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredAcq
uisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen (faldet) i udskudte anskaffelsesomkostninger i Almindelig praksis:
tilknytning til forsikringskontrakter som følge af nettova IFRS 4 37 e — Udløbsdato
lutakursforskelle hidrørende fra omregningen af årsregn 1.1.2021
skaber fra den funktionelle valuta til en anden præsenta
tionsvaluta, herunder omregningen af en udenlandsk virk
somheds regnskab til den regnskabsaflæggende virksom
heds præsentationsvaluta. [Reference: udskudte anskaffel
sesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
udskudt skatteforpligtelse
(aktiv)

Stigningen (faldet) i udskudt skatteforpligtelse (aktiv) som Almindelig praksis: IAS 12 81
følge af nettovalutakursforskelle hidrørende fra omreg
ningen af årsregnskaber fra den funktionelle valuta til
en anden præsentationsvaluta, herunder omregningen af
en udenlandsk virksomheds regnskab til den regnskabs
aflæggende virksomheds præsentationsvaluta. [Reference:
udskudt skatteforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
goodwill

Stigningen (faldet) i goodwill som følge af nettovaluta Oplysning: IFRS 3 B67 d vi
kursforskelle hidrørende fra omregningen af årsregnskaber
fra den funktionelle valuta til en anden præsentations
valuta, herunder omregningen af en udenlandsk virksom
heds regnskab til den regnskabsaflæggende virksomheds
præsentationsvaluta. [Reference: goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
immaterielle aktiver og
goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver og goodwill som Almindelig praksis:
følge af nettovalutakursforskelle hidrørende fra omreg IAS 38 118 e vii
ningen af årsregnskaber fra den funktionelle valuta til
en anden præsentationsvaluta, herunder omregningen af
en udenlandsk virksomheds regnskab til den regnskabs
aflæggende virksomheds præsentationsvaluta. [Reference:
immaterielle aktiver og goodwill]

L 429/469

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesBiologicalAs
sets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Oplysning: IAS 38 118 e vii
will som følge af nettovalutakursforskelle hidrørende fra
omregningen af årsregnskaber fra den funktionelle valuta
til en anden præsentationsvaluta, herunder omregningen
af en udenlandsk virksomheds regnskab til den regnskabs
aflæggende virksomheds præsentationsvaluta. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesInvestment
Property

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
investeringsejendomme

Stigningen (faldet) i investeringsejendomme som følge af Oplysning: IAS 40 76 e,
nettovalutakursforskelle hidrørende fra omregningen af oplysning: IAS 40 79 d vi
årsregnskaber fra den funktionelle valuta til en anden
præsentationsvaluta, herunder omregningen af en uden
landsk virksomheds regnskab til den regnskabsaflæggende
virksomheds præsentationsvaluta. [Reference: investerings
ejendomme]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forsikringsforpligtelser som følge af
nettovalutakursforskelle hidrørende fra omregningen af
årsregnskaber til en anden præsentationsvaluta og fra
omregningen af en udenlandsk virksomheds regnskab til
præsentationsvalutaen. [Reference: forpligtelser i henhold
til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrak
ter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesOtherProvi
sions

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle, andre
hensatte forpligtelser

Stigningen (faldet) i andre hensatte forpligtelser som følge Almindelig praksis: IAS 37 84
af valutakursændringer for hensatte forpligtelser målt i en
anden valuta end virksomhedens præsentationsvaluta.
[Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
materielle anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Oplysning: IAS 16 73 e viii
nettovalutakursforskelle hidrørende fra omregningen af
årsregnskaber fra den funktionelle valuta til en anden
præsentationsvaluta, herunder omregningen af en uden
landsk virksomheds regnskab til den regnskabsaflæggende
virksomheds præsentationsvaluta. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReimburse
mentRightsAtFairValue

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
godtgørelsesret, til dagsværdi

Stigningen (faldet) i dagsværdien af godtgørelsesretten Oplysning: IAS 19 141 e
som følge af valutakursændringer for ordninger målt i
en anden valuta end virksomhedens præsentationsvaluta.
[Reference: til dagsværdi [member], godtgørelsesret til
dagsværdi]

eksempel: IFRS 4 IG37 f —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

DA

ifrs-full

L 429/470

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
nettovalutakursforskelle,
reassuranceaktiver

Stigningen (faldet) i reassuranceaktiver som følge af netto Almindelig praksis:
valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af IFRS 4 37 e — Udløbsdato
årsregnskaber fra den funktionelle valuta til en anden 1.1.2021
præsentationsvaluta, herunder omregningen af en uden
landsk virksomheds regnskab til den regnskabsaflæggende
virksomheds præsentationsvaluta. [Reference: reassurance
aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniq
ueYetToBeRecognised

X duration

Stigning (fald) gennem nye
transaktioner, samlet forskel
mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet

Stigningen (faldet) i den samlede forskel mellem dagsvær eksempel: IFRS 7 IG14,
dien ved første indregning og transaktionsprisen for eksempel: IFRS 7 28 b
finansielle instrumenter, der skal indregnes i resultatet,
som følge af nye transaktioner. [Reference: samlet
forskel mellem dagsværdi ved første indregning og trans
aktionspris, der skal indregnes i resultatet, finansielle
instrumenter, kategori [medlem]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughObtai
ningOrLosingControlOfSubsi
diariesOrOtherBusinessesLiabili
tiesArisingFromFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
opnåelse eller tab af
bestemmende indflydelse på
dattervirksomheder eller andre
virksomheder, passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Stigningen (fald) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B b
aktiviteter som følge af opnåelse og tab af bestemmende
indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomhe
der. [Reference: passiver hidrørende fra finansieringsakti
viteter, dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, hensættelseskonto
for kredittab på finansielle
aktiver

Stigningen (faldet) i den beløbsmæssige størrelse af Almindelig praksis:
hensættelseskontoen på kredittab for finansielle aktiver IFRS 7 16 — Udløbsdato
som følge af ændringer, som virksomheden ikke oplyser 1.1.2021
separat i den samme opgørelse eller note. [Reference:
hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen (faldet) i udskudte anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til forsikringskontrakter som følge af ændrin
ger, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: udskudte anskaffelses
omkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

eksempel: IFRS 4 IG39 e —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021
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X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesReinsurance
Assets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver og goodwill som Almindelig praksis:
Stigning (fald) gennem andre
ændringer, immaterielle aktiver følge af ændringer, som virksomheden ikke oplyser IAS 38 118 e viii
og goodwill
separat i den samme opgørelse eller note. [Reference:
immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Oplysning: IAS 38 118 e viii
ændringer, immaterielle aktiver will som følge af ændringer, som virksomheden ikke
bortset fra goodwill
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer,
investeringsejendomme

Stigningen (faldet) i investeringsejendomme som følge af Oplysning: IAS 40 79 d viii,
ændringer, som virksomheden ikke oplyser separat i den oplysning: IAS 40 76 g
samme opgørelse eller note. [Reference: investeringsejen
domme]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X duration,
ChangesLiabilitiesArisingFromFi credit
nancingActivities

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, passiver hidrørende
fra finansieringsaktiviteter

Stigningen (faldet) i passiver hidrørende fra finansierings Oplysning: IAS 7 44B e
aktiviteter som følge af ændringer, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter som følge
af ændringer, som virksomheden ikke oplyser separat i
den samme opgørelse eller note. [Reference: forpligtelser
i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassuran
cekontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesNetDefinedBenefitLiabi
lityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Almindelig praksis:
telse som følge af ændringer, som virksomheden ikke IAS 19 141
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X duration,
ChangesPropertyPlantAndEquip debit
ment

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, materielle
anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Oplysning: IAS 16 73 e ix
ændringer, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: materielle anlægs
aktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
forpligtelser som følge af ændringer, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

DA

ifrs-full
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eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021
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IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, reassuranceaktiver

Stigningen (faldet) i reassuranceaktiver som følge af Almindelig praksis:
ændringer, som virksomheden ikke oplyser separat i den IFRS 4 37 e — Udløbsdato
samme opgørelse eller note. [Reference: reassuranceakti 1.1.2021
ver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X duration,
credit

Stigning gennem andre bidrag
fra ejere, egenkapital

Stigningen i egenkapitalen gennem andre bidrag fra ejere, Oplysning: IAS 1 106 d iii
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
DistributionsToOwners

X duration,
debit

Fald gennem andre
udlodninger til ejere,
egenkapital

Faldet i egenkapitalen gennem udlodninger til ejere, som Oplysning: IAS 1 106 d iii
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem andre
bevægelser, eksponering for
kreditrisiko på lånetilsagn og
finansielle garantikontrakter

Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 IG20B,
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af andre eksempel: IFRS 7 35H,
bevægelser. [Reference: eksponering for kreditrisiko på eksempel: IFRS 7 35I
lånetilsagn og finansielle garantikontrakter]

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Stigningen (faldet) i debetsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
forpligtelser som følge af ændringer, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser]

Den Europæiske Unions Tidende

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

L 429/473

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

X duration,
debit

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsuranceCon credit
tractsHeldInsuranceContractsLia
bilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsurance
ContractsIssuedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem andre
bevægelser, finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af andre eksempel: IFRS 7 IG20B,
bevægelser. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35H,
eksempel: IFRS 7 35I

Stigning (fald) gennem
præmier, der betalt for
indgåede
reassurancekontrakter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105 a
kontrakter (aktiv) som følge af præmier, der betalt for i — Ikrafttrædelse 1.1.2021
indgåede reassurancekontrakter. [Reference: forpligtelser i
henhold til forsikringskontrakter (aktiv), indgåede reassu
rancekontrakter [member]]

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
præmier, der er modtaget for
udstedte forsikringskontrakter,
forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning: IFRS 17 105 a
kontrakter (aktiv) som følge af præmier, der er modtaget i — Ikrafttrædelse 1.1.2021
for udstedte forsikringskontrakter. [Reference: forpligtelser
i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

IncreaseDecreaseThroughReclas
sificationAdjustmentsInPeriod
ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
omklassifikationsreguleringer i
perioden, reserven for gevinster
og tab på finansielle aktiver
målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst, som er
forbundet med
forsikringskontrakter, for
hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24,
litra c), i IFRS 17 er anvendt

Stigningen (faldet) i reserven for gevinster og tab på eksempel:
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota IFRS 17 116 — Ikrafttrædelse
lindkomst, som er forbundet med forsikringskontrakter, 1.1.2021
for hvilke afsnit C18, litra b), C19, litra b), C24, litra
b), og C24, litra c), i IFRS 17 er anvendt, som følge af
omklassifikationsreguleringer i perioden. [Reference:
reserve for gevinster og tab på finansielle aktiver målt
til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, som er
forbundet med forsikringskontrakter, for hvilke afsnit
C18, litra b), C19, litra b), C24, litra b), og C24, litra
c), i IFRS 17 er anvendt]

IncreaseDecreaseThroughRecog
nitionOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossToReflect
TransferOfServicesInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
indregning af den
kontraktmæssige servicemargen
i resultatet for at afspejle
overdragelsen af
tjenesteydelser, forpligtelser i
henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til forsikrings Oplysning:
kontrakter (aktiv) som følge af indregning af den IFRS 17 104 b i —
kontraktmæssige servicemargen i resultatet for at afspejle Ikrafttrædelse 1.1.2021
overdragelsen af tjenesteydelser. [Reference: forpligtelser i
henhold til forsikringskontrakter (aktiv), kontraktmæssig
servicemargen [member]]

DA

ifrs-full

Etiket
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
»shadow accounting«, udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter

Stigningen (faldet) i udskudte anskaffelsesomkostninger i Almindelig praksis:
tilknytning til forsikringskontrakter som følge af »shadow IFRS 4 37 e — Udløbsdato
accounting«. »Shadow accounting« er en praksis med 1.1.2021
følgende to karakteristika: a) indregnede, men urealiserede
gevinster eller tab på et aktiv påvirker målingen på samme
måde som realiserede gevinster eller tab, og b) hvis ureali
serede gevinster eller tab på et aktiv indregnes direkte i
egenkapitalen, indregnes den deraf følgende ændring i den
regnskabsmæssige værdi af forsikringsforpligtelsen også i
egenkapitalen. [Reference: udskudte anskaffelsesomkost
ninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShare
basedPaymentTransactions

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
aktiebaseret vederlæggelse,
egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af aktieba Oplysning: IAS 1 106 d iii
seret vederlæggelse. [Reference: egenkapital]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTime
ValueOfMoneyAdjustmentOt
herProvisions

X duration,
credit

Stigning gennem reguleringer
Stigningen i andre hensatte forpligtelser gennem regule Oplysning: IAS 37 84 e
som følge af tidsforløbet, andre ringer som følge af tidsforløbet. [Reference: andre
hensatte forpligtelser
hensatte forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
actionsWithOwners

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
transaktioner med ejere,
egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af trans Almindelig praksis:
IAS 1 106 d
aktioner med ejere.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferBetweenRevaluationReserve
AndRetainedEarnings

X duration,
credit

Stigning (nedgang) ved
overførsel mellem reserver for
opskrivninger og overført
resultat, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af overførsler Almindelig praksis:
mellem reserver for opskrivninger og overført resultat, IAS 1 106 d
egenkapital. [Reference: overført resultat, reserver for
opskrivninger]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesBiologica
lAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, biologiske aktiver

Stigningen (faldet) i biologiske aktiver som følge af Oplysning: IAS 41 50 g
ændringer, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: biologiske akti
ver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesEquity

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem andre
ændringer, egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af ændringer, Oplysning: IAS 1 106 d
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: egenkapital]

L 429/475

X duration,
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wAccountingDeferredAcquisi
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Contracts
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fersAndOtherChangesGoodwill

ifrs-full

X duration,
debit

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesIntangible debit
AssetsAndGoodwill

Stigning (fald) gennem
overførsler og andre ændringer,
immaterielle aktiver og
goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver og goodwill som Almindelig praksis:
følge af overførsler og ændringer, som virksomheden ikke IAS 38 118 e
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwillAbstract

Stigning (fald) gennem
overførsler og andre ændringer,
immaterielle aktiver og
goodwill [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesIntangible debit
AssetsOtherThanGoodwill

Stigning (fald) gennem
overførsler og andre ændringer,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwillAbs
tract

Stigning (fald) gennem
overførsler og andre ændringer,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesOtherPro
visions

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i andre hensatte forpligtelser som følge Almindelig praksis: IAS 37 84
overførsler og andre ændringer, af overførsler og ændringer, som virksomheden ikke
andre hensatte forpligtelser
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Almindelig praksis:
overførsler og andre ændringer, overførsler og ændringer, som virksomheden ikke oplyser IAS 16 73 e
materielle anlægsaktiver
separat i den samme opgørelse eller note. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipmentAbstract

Stigning (fald) gennem
overførsler og andre ændringer,
materielle anlægsaktiver
[abstract]

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Almindelig praksis:
will som følge af overførsler og ændringer, som virksom IAS 38 118 e
heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
note. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

18.12.2020

Stigningen (faldet) i goodwill som følge af ændringer, som Oplysning: IFRS 3 B67 d vii
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: goodwill]

Den Europæiske Unions Tidende
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ændringer, goodwill

DA

ifrs-full
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attributter
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Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning (fald) gennem
overførsler, eksponering for
kreditrisiko på lånetilsagn og
finansielle garantikontrakter

Stigningen (faldet) i eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 IG20B,
tilsagn og finansielle garantikontrakter som følge af over eksempel: IFRS 7 35I d,
førsler. [Reference: eksponering for kreditrisiko på låne eksempel: IFRS 7 35H
tilsagn og finansielle garantikontrakter]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFinancialAssets

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler, finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i finansielle aktiver som følge af over eksempel: IFRS 7 IG20B,
førsler. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35I d,
eksempel: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromConstructionInPro
gressPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler fra igangværende
opførelse, materielle
anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Almindelig praksis:
overførsler fra igangværende opførelse. [Reference: mate IAS 16 73 e
rielle anlægsaktiver, igangværende opførelse]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromToInvestmentProperty
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler fra (til)
investeringsejendomme,
materielle anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Almindelig praksis:
overførsler fra (til) investeringsejendomme. [Reference: IAS 16 73 e
materielle anlægsaktiver, investeringsejendomme]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersIntangibleAssetsAndGood
will

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler, immaterielle
aktiver og goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver og goodwill som Almindelig praksis:
følge af overførsler. [Reference: immaterielle aktiver og IAS 38 118 e
goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Almindelig praksis:
will som følge af overførsler. [Reference: immaterielle IAS 38 118 e
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
overførsler, forpligtelser i
henhold til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Stigningen (faldet) i forpligtelser i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter som følge
af anskaffelser fra eller overførsler til andre forsikrings
givere. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte
forsikringskontrakter og reassurancekontrakter]

eksempel: IFRS 4 IG37 e —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021
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IncreaseDecreaseThroughTrans
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersPropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler, materielle
anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver som følge af Almindelig praksis:
overførsler. [Reference: materielle anlægsaktiver]
IAS 16 73 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulato
ryDeferralAccountCreditBalan
ces

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
overførsler til afståelsesgrupper,
kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen (faldet) i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 IE5,
forpligtelser som følge af overførsler til afståelsesgrupper. eksempel: IFRS 14 33 a iii
[Reference: afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member], kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulato
ryDeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Stigning (fald) gennem
overførsler til afståelsesgrupper,
debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen (faldet) i debetsaldi for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 IE5,
forpligtelser som følge af overførsler til afståelsesgrupper. eksempel: IFRS 14 33 a iii
[Reference: afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member], debetsaldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Stigning (fald) gennem
Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af overførsler Almindelig praksis:
overførsel til lovpligtig reserve, til en lovpligtig reserve. [Reference: lovpligtig reserve]
IAS 1 106 d
egenkapital

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTreasu X duration,
ryShareTransactions
credit

Stigning (fald) gennem
transaktioner med egne aktier,
egenkapital

Stigningen (faldet) i egenkapitalen som følge af trans Oplysning: IAS 1 106 d
aktioner med egne aktier. [Reference: egenkapital, egne
aktier]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

X duration,
debit

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h ii
lingen af aktiver som følge af ændring i flere ikkeobser
verede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alterna
tiv.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h ii
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
som følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til
at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ.

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Oplysning: IFRS 13 93 h ii
lingen af forpligtelser som følge af en ændring i flere
ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxAssets

X duration

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst efter IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af en ændring i flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, IFRS 13 93 h ii
indregnet i øvrig totalindkomst efter skat, som følge af
en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle et
rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Liabilities

X duration

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst efter skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalindkomst IFRS 13 93 h ii
efter skat, som følge af en ændring i flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]
L 429/479
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Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af aktiver, indregnet i øvrig totalindkomst før skat, IFRS 13 93 h ii
som følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til
at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference:
skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, IFRS 13 93 h ii
indregnet i øvrig totalindkomst før skat, som følge af
en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle et
rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkost
nings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i øvrig
totalindkomst før skat,
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningn i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af forpligtelser, indregnet i øvrig totalindkomst før IFRS 13 93 h ii
skat, som følge af en ændring i flere ikkeobserverede
input til at afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Refe
rence: skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
efter skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af aktiver, indregnet i resultatet efter skat, som IFRS 13 93 h ii
følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skat
teomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

18.12.2020
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Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, IFRS 13 93 h ii
indregnet i resultatet efter skat, som følge af en ændring
i flere ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt
sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
efter skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af forpligtelser, indregnet i resultatet efter skat, som IFRS 13 93 h ii
følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skat
teomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af aktiver, indregnet i resultatet før skat, som følge IFRS 13 93 h ii
af en ændring i flere ikkeobserverede input til at afspejle
et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skatte
omkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, IFRS 13 93 h ii
indregnet i resultatet før skat, som følge af en ændring
i flere ikkeobserverede input til at afspejle et rimeligt
sandsynligt alternativ. [Reference: skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer]
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Stigning i dagsværdimåling
som følge af ændring i flere
ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt
alternativ, indregnet i resultatet
før skat, forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af stigningen i dagsværdimå Almindelig praksis:
lingen af forpligtelser, indregnet i resultatet før skat, som IFRS 13 93 h ii
følge af en ændring i flere ikkeobserverede input til at
afspejle et rimeligt sandsynligt alternativ. [Reference: skat
teomkostnings- (skatteindtægts-) elementer]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustments
ArisingFromPassageOfTimeCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

Stigning gennem reguleringer
som følge af tidsforløbet,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Stigningen i eventualforpligtelser, der indregnes i en virk Oplysning: IFRS 3 B67 c
somhedssammenslutning gennem reguleringer som følge
af tidsforløbet. [Reference: eventualforpligtelser, der
indregnes i en virksomhedssammenslutning, virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi X duration,
nationsContractAssets
debit

Stigning gennem
virksomhedssammenslutninger,
kontraktlige aktiver

Stigningen i kontraktlige aktiver gennem virksomheds eksempel: IFRS 15 118 a
sammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member], kontraktlige aktiver]

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi X duration,
nationsContractLiabilities
credit

Stigning gennem
virksomhedssammenslutninger,
kontraktlige forpligtelser

Stigningen i kontraktlige forpligtelser gennem virksom eksempel: IFRS 15 118 a
hedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member], kontraktlige forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquire
dInBusinessCombinationRegula
toryDeferralAccountDebitBalan
ces

Stigning (fald) gennem poster
overtaget ved en
virksomhedssammenslutning,
debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen i debetsaldi for regulatoriske aktiver og forplig eksempel: IFRS 14 33 a iii
telser som følge af poster overtaget ved en virksomheds
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member], debetsaldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssume
X duration,
dInBusinessCombinationRegula credit
toryDeferralAccountCreditBalan
ces

Stigning gennem poster
overtaget ved en
virksomhedssammenslutning,
kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Stigningen i kreditsaldi
forpligtelser som følge af
somhedssammenslutning.
menslutninger [member],
aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivities

Stigning gennem nye
leasingkontrakter, passiver
hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Stigningen passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter eksempel: IAS 7 A
som følge af nye leasingkontrakter. [Reference: passiver Pengestrømsopgørelse for en
virksomhed, der ikke er en
hidrørende fra finansieringsaktiviteter]
finansiel institution, eksempel:
IAS 7 44B

X duration,
credit

X duration,
debit

for regulatoriske aktiver og eksempel: IFRS 14 33 a iii
poster overtaget ved en virk
[Reference: virksomhedssam
kreditsaldi for regulatoriske

18.12.2020
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Stigning gennem oprettelse
eller erhvervelse, eksponering
for kreditrisiko på lånetilsagn
og finansielle garantikontrakter

Stigningen i eksponering for kreditrisiko på lånetilsagn og eksempel: IFRS 7 IG20B,
finansielle garantikontrakter som følge af oprettelse eller eksempel: IFRS 7 35I a,
erhvervelse. [Reference: eksponering for kreditrisiko på eksempel: IFRS 7 35H
lånetilsagn og finansielle garantikontrakter]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Stigning gennem oprettelse
eller erhvervelse, finansielle
aktiver

Stigningen i finansielle aktiver som følge af oprettelse eller eksempel: IFRS 7 IG20B,
eksempel: IFRS 7 35I a,
erhvervelse. [Reference: finansielle aktiver]
eksempel: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

X duration

Yderligere tildelt dagsværdi,
ændrede aktiebaserede
vederlæggelsesordninger

Forskellen for ændrede aktiebaserede vederlæggelsesord Oplysning: IFRS 2 47 c ii
ninger mellem dagsværdien af det ændrede egenkapital
instrument og værdien af det oprindelige egenkapital
instrument, begge skønnet på ændringstidspunktet. [Refe
rence: aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecognise X instant,
dAsOfAcquisitionDate
debit

Refusionsaktiver indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for refu Oplysning: IFRS 3 B64 g i
sionsaktiver, der er overtaget ved en virksomhedssammen
slutning.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHed text
gingRelationshipsAreDisconti
nuedAndRestarted

Indikation af, hvor ofte
sikringsforhold afsluttes og
genoptages

Angivelsen af, hvor ofte sikringsforholdene afsluttes og Oplysning: IFRS 7 23C b iii
genoptages.

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGo
vernmentAssistanceWithDi
rectBenefitsForEntity

text

Angivelse af andre former for
offentlig støtte med direkte
fordele for virksomheden

Angivelsen af andre former for offentlig støtte, som virk Oplysning: IAS 20 39 b
somheden har draget direkte fordel af, bortset fra offent
lige tilskud indregnet i årsregnskabet, ud over offentlige
tilskud, der er indregnet i årsregnskabet. [Reference:
offentlige tilskud]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflow
sContingentLiabilities

text

Indikation af usikkerhed om
beløbsmæssig størrelse af eller
tidspunkt for træk,
eventualforpligtelser

Angivelsen af usikkerheden om den beløbsmæssige stør Oplysning: IAS 37 86 b
relse af eller tidspunktet for træk på økonomiske
ressourcer til indfrielse af eventualforpligtelser. [Reference:
eventualforpligtelser [member]]
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text

Indikation af usikkerhed om
beløbsmæssig størrelse af eller
tidspunkt for træk,
eventualforpligtelser i
virksomhedssammenslutninger

Angivelsen af usikkerheden om den beløbsmæssige stør Oplysning: IFRS 3 B67 c,
relse af eller tidspunktet for træk på økonomiske oplysning: IFRS 3 B64 j,
ressourcer til indfrielse af eventualforpligtelser, der oplysning: IFRS 3 B64 j i
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
eventualforpligtelser [member], virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsOt
herProvisions

text

Indikation af usikkerhed om
beløbsmæssig størrelse af eller
tidspunkt for træk, andre
hensatte forpligtelser

Angivelsen af usikkerheden om den beløbsmæssige stør Oplysning: IAS 37 85 b
relse af eller tidspunktet for træk på økonomiske
ressourcer til indfrielse af andre hensatte forpligtelser.
[Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsAxis

axis

Enkelte aktiver eller
pengestrømsfrembringende
enheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 36 130
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsMember

member

Enkelte aktiver eller
pengestrømsfrembringende
enheder [member]

Dette element står for de enkelte aktiver eller penge Oplysning: IAS 36 130
strømsfrembringende enheder. [Reference: pengestrøms
frembringende enheder [member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUsefulLive
sAxis

axis

Pengestrømsfrembringende
enheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 36 134
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
member
tingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUsefulLives
Member

Pengestrømsfrembringende
enheder [member]

Dette element står for den mindste identificerbare gruppe Oplysning: IAS 36 134
af aktiver, der frembringer pengestrømme til virksomhe
den, som i al væsentlighed er uafhængige af penge
strømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver.

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCounter member
partiesMember

Individuelt insignifikante
modparter [member]

Dette element står for individuelt insignifikante parter i Oplysning: IFRS 7 B52
transaktionen ud over virksomheden.

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestingAc X duration,
tivities
debit

Pengestrømme fra
investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra investeringsaktivitet.

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel text block
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsForCreditimpairedFi
nancialAssetsExplanatory

Oplysning om
sikkerhedsstillelse og andre
udvidelser af kreditværdigheden
for værdiforringede finansielle
aktiver [text block]

Oplysninger om sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af Oplysning: IFRS 7 35K c
kreditværdigheden (f.eks. en angivelse af hvor meget
sikkerhedsstillelsen og andre udvidelser af kreditværdig
heden mindsker kreditrisikoen) for finansielle aktiver,
der er værdiforringet på balancedagen.

Den Europæiske Unions Tidende

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflow
sContingentLiabilitiesInBusines
sCombination

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

InformationAboutConsequence
sOfNoncomplianceWithExter
nallyImposedCapitalRequire
ments

text

Oplysning om følger af
manglende overholdelse af
eksterne kapitalkrav

Oplysninger om følgerne af manglende overholdelse af Oplysning: IAS 1 135 e
eksterne kapitalkrav. [Reference: kapitalkrav [member]]

ifrs-full

InformationAboutContingen
tAssetsThatDisclosureIsNotPrac
ticable

text

Oplysning om, at det ikke er
Oplysninger om, at det ikke er praktisk muligt at videre Oplysning: IAS 37 91
praktisk muligt at videregive
give oplysninger om mulige aktiver, der hidrører fra
oplysninger om eventualaktiver tidligere begivenheder, og hvis eksistens kun kan
bekræftes ved, at en eller flere usikre fremtidige begiven
heder, som ikke er helt under virksomhedens kontrol,
indtræffer.

ifrs-full

InformationAboutContingent
LiabilitiesThatDisclosureIsNot
Practicable

text

Oplysning om, at det ikke er
praktisk muligt at videregive
oplysninger om
eventualforpligtelser

Oplysninger om, at det ikke er praktisk muligt at videre Oplysning: IAS 37 91
give oplysninger om eventualforpligtelser. [Reference:
eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfNeitherPastDueNorImpai
redFinancialAssets

text block

Oplysning om kreditkvaliteten
af finansielle aktiver, som
hverken er forfaldne eller
værdiforringede [text block]

Oplysninger om kreditkvaliteten af finansielle aktiver (en Oplysning:
modpart har undladt at foretage en betaling, hvortil han IFRS 7 36 c — Udløbsdato
var kontraktligt forpligtet), som hverken er forfaldne eller 1.1.2021
værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfReinsuranceContracts
HeldThatAreAssets

text

Oplysninger om
kreditkvaliteten af de indgåede
reassurancekontrakter, som er
aktiver

Oplysninger om kreditkvaliteten af de reassurancekontrak Oplysning: IFRS 17 131
ter, der besiddes af virksomheden, som er aktiver. [Refe b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
rence: indgåede reassurancekontrakter [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskEx
posureInherentInFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

text

Oplysninger om kreditrisikoen
forbundet med de finansielle
aktiver, der er beskrevet i afsnit
39E, litra a), i IFRS 4

Oplysninger om kreditrisikoen, herunder væsentlige Oplysning:
koncentrationer af kreditrisici, der er forbundet med de IFRS 4 39G — Udløbsdato
finansielle aktiver, der er beskrevet i afsnit 39E, litra a), i 1.1.2021
IFRS 4. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit
39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegu
latoryFrameworksInWhichEnti
tyOperates

text

Oplysninger om virkningen af
de lovgivningsmæssige
rammer, inden for hvilke
virksomheden opererer

Oplysninger om virkningen af de lovgivningsmæssige Oplysning:
rammer, inden for hvilke virksomheden opererer.
IFRS 17 126 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

text

Oplysning om virksomhedens
definitioner af misligholdelse

Oplysninger om en virksomheds definitioner af mislighol Oplysning: IFRS 7 35F b
delse, herunder begrundelsen for disse definitioner.

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

InformationAboutExposureAri
singFromLeasesNotYetCommen
cedToWhichLesseeIsCommitted

text

Oplysning om eksponering fra
endnu ikke påbegyndte
leasingkontrakter, som
leasingtager er bundet af

Oplysninger om leasingtagers eksponering fra endnu ikke eksempel: IFRS 16 59 b iv
påbegyndte leasingkontrakter, som leasingtager er bundet
af.

ifrs-full

InformationAboutExposuresTo
MarketRiskArisingFromEmbed
dedDerivativesContainedInHo
stInsuranceContract

text

Oplysning om markedsrisici,
som hidrører fra indbyggede
afledte finansielle instrumenter
indeholdt i en
hovedforsikringskontrakt

Oplysninger om markedsrisici, som hidrører fra indbyg Oplysning:
gede afledte finansielle instrumenter, der er indeholdt i en IFRS 4 39 e — Udløbsdato
hovedforsikringskontrakt, hvis det ikke kræves, at forsik 1.1.2021
ringsgiver måler de indbyggede afledte finansielle instru
menter til dagsværdi, og forsikringsgiver ikke foretager en
sådan måling. [Reference: afledte finansielle instrumenter
[member], markedsrisiko [member], til dagsværdi [mem
ber]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOr
text
PortfoliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFeaturesT
hatCouldAffectLargePortionOfT
hatGroup

Oplysning om grupper eller
porteføljer af finansielle
instrumenter med særlige
egenskaber, der kunne påvirke
en stor del af den gruppe

Oplysninger om grupper eller porteføljer af finansielle Oplysning: IFRS 7 B8H
instrumenter med særlige egenskaber, der kunne påvirke
en stor del af den gruppe, såsom en koncentration af
bestemte risici.

ifrs-full

InformationAboutHowDesigna text block
tedRiskComponentRelatesTo
HedgedItemInItsEntiretyExplana
tory

Oplysning om, hvad forholdet
mellem risikokomponenten og
posten i sin helhed er [text
block]

Oplysninger om, hvad forholdet mellem risikokompo Oplysning: IFRS 7 22C b
nenten og posten i sin helhed er. [Reference: sikrede
poster [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesig
natedAsHedgedItemExplanatory

Oplysning om, hvordan
virksomheden bestemte den
risikokomponent, som
klassificeres som den sikrede
post [text block]

Oplysninger om, hvordan virksomheden bestemte den Oplysning: IFRS 7 22C a
risikokomponent, som klassificeres som den sikrede post
(herunder en beskrivelse af arten af forholdet mellem risi
kokomponenten og posten som helhed). [Reference:
sikrede poster [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpected text
CashOutflowOnRedemptionOr
RepurchaseWasDetermined

Oplysning om, hvordan den
forventede udgående
pengestrøm ved indløsning
eller tilbagekøb er beregnet

Oplysninger om, hvordan den forventede udgående Oplysning: IAS 1 136A d
pengestrøm ved indløsningen eller tilbagekøbet af
indløselige finansielle instrumenter, der klassificeres som
egenkapital, er beregnet. [Reference: forventet udgående
pengestrøm ved indløsning eller tilbagekøb af indløselige
finansielle instrumenter]

Den Europæiske Unions Tidende

text block
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ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette
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Oplysninger om, hvordan den forventede volatilitet, der Oplysning: IFRS 2 47 a ii
anvendes til prisfastsættelse af tildelte aktieoptioner, blev
opgjort, herunder en redegørelse for, i hvor høj grad den
forventede volatilitet blev baseret på tidligere volatilitet.

ifrs-full

InformationAboutHowFairVa
lueWasMeasuredShareOptions
Granted

text

Oplysning om
målingsgrundlaget for
dagsværdi, tildelte
aktieoptioner

Oplysninger om, hvordan dagsværdien af tildelte aktie Oplysning: IFRS 2 47 a
optioner blev målt.

ifrs-full

InformationAboutHowFairWas
DeterminedIfNotOnBasisOfOb
servableMarketOtherEquityIn
strumentsGranted

text

Oplysning om, hvordan
dagsværdien blev opgjort, hvis
den ikke blev målt på grundlag
af en observeret markedskurs,
andre tildelte
egenkapitalinstrumenter

Oplysninger om, hvordan dagsværdien blev opgjort for Oplysning: IFRS 2 47 b i
andre tildelte egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktie
optioner), hvis den ikke blev målt på grundlag af en
observerbar markedskurs.

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlyingAs
sets

text

Oplysning om, hvorledes
leasinggiver styrer den risiko,
der er forbundet med
rettigheder til underliggende
aktiver

Oplysninger om, hvorledes leasinggiver styrer den risiko, Oplysning: IFRS 16 92 b
der er forbundet med eventuelle rettigheder til underlig
gende aktiver.

ifrs-full

InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossFromInterest
sInStructuredEntitiesIsDetermi
ned

text

Oplysning om, hvordan den
maksimale eksponering for tab
som følge af kapitalandele i
strukturerede virksomheder er
fastslået

Oplysninger om, hvordan det beløb, der på bedste vis Oplysning: IFRS 12 29 c
repræsenterer virksomhedens maksimale eksponering for
tab som følge af dens kapitalandele i strukturerede virk
somheder, er fastslået. [Reference: maksimal eksponering
for tab som følge af kapitalandele i strukturerede virk
somheder]

ifrs-full

InformationAboutHowMaximu
mExposureToLossIsDetermined

text

Oplysning om, hvordan den
maksimale eksponering for tab
som følge af fortsat
engagement er beregnet

Oplysninger om, hvordan det beløb, der repræsenterer Oplysning: IFRS 7 42E c
virksomhedens maksimale eksponering for tab som
følge af dens fortsatte engagement i finansielle aktiver,
hvor indregning er ophørt, er beregnet. [Reference:
maksimal eksponering for tab som følge af fortsat enga
gement, finansielle aktiver]

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromExtensionOp
tionsAndTerminationOptions

text

Oplysning om leasingtagers
eksponering hidrørende fra
optioner på forlængelse og
optioner på opsigelse

Oplysninger om leasingtagers eksponering hidrørende fra eksempel: IFRS 16 59 b ii
optioner på forlængelse og optioner på opsigelse.

L 429/487
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Oplysning om leasingtagers
eksponering hidrørende fra
restværdigarantier

Oplysninger om leasingtagers eksponering hidrørende fra eksempel: IFRS 16 59 b iii
restværdigarantier. Ikkegaranteret restværdi er en garanti
stillet over for leasinggiver af en part, som ikke er
tilknyttet leasinggiver, for, at et underliggende aktivs
værdi (eller en del heraf) ved leasingperiodens udløb
mindst vil svare til et bestemt beløb.

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromVariableLease
Payments

text

Oplysning om leasingtagers
eksponering hidrørende fra
variable leasingydelser

Oplysninger om leasingtagers eksponering hidrørende fra eksempel: IFRS 16 59 b i
variable leasingydelser. Variable leasingydelser er den del
af ydelserne, som leasingtager erlægger til leasinggiver for
brugsretten til et underliggende aktiv i leasingperioden, og
som varierer som følge af efter påbegyndelsesdatoen
indtrufne ændringer i andre forhold eller omstændigheder
end blot tiden.

ifrs-full

InformationAboutMajorCusto
mers

text

Oplysning om større kunder

Oplysninger om virksomhedens større kunder og om, i Oplysning: IFRS 8 34
hvilken grad den er afhængig heraf.

ifrs-full

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

text

Oplysning om marked for
finansielle instrumenter

Oplysninger om markedet for finansielle instrumenter, for Oplysning: IFRS 7 30
hvilke der ikke skal oplyses om dagsværdien. [Reference: c — Udløbsdato 1.1.2021
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
seesLeasingActivities

text

Oplysning om karakteren af
leasingtagers leasingaktiviteter

Oplysninger om karakteren af leasingtagers leasingaktivi eksempel: IFRS 16 59 a
teter.

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
sorsLeasingActivities

text

Oplysning om karakteren af
leasinggivers leasingaktiviteter

Oplysninger om karakteren af leasinggivers leasingaktivi Oplysning: IFRS 16 92 a
teter.

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPo
liciesAndProcessesForManagin
gEntitysObligationToRepurcha
seOrRedeemPuttableFinancialIn
struments

text

Oplysning om de mål,
politikker og procedurer,
virksomheden har fastlagt for
at opfylde sin forpligtelse til at
tilbagekøbe eller indløse
indløselige finansielle
instrumenter

Oplysninger om de mål, politikker og procedurer, virk Oplysning: IAS 1 136A b
somheden har fastlagt for at opfylde sin forpligtelse til at
tilbagekøbe eller indløse indløselige finansielle instru
menter klassificeret som egenkapitalinstrumenter, når
indehaverne af disse instrumenter forlanger det, herunder
eventuelle ændringer i forhold til det foregående regn
skabsår. [Reference: finansielle instrumenter, kategori
[member]]

18.12.2020
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text

Oplysning om potentiel
eksponering mod fremtidige
udgående pengestrømme, som
ikke afspejles i måling af
leasingforpligtelse

Oplysninger om leasingtagers potentielle eksponering eksempel: IFRS 16 59 b
mod fremtidige udgående pengestrømme, som ikke
afspejles i målingen af leasingforpligtelsen. [Reference:
leasingforpligtelser]

ifrs-full

InformationAboutRelationship
BetweenDisclosureOfDisaggre
gatedRevenueFromContracts
WithCustomersAndRevenueIn
formationForReportableSeg
mentsExplanatory

text block

Oplysning om forholdet
mellem oplysning om opdelt
omsætning fra kontrakter med
kunder og oplysning om
omsætning for
præsentationspligtige
segmenter [text block]

Oplysninger om forholdet mellem oplysning om opdelt Oplysning: IFRS 15 115
omsætning fra kontrakter med kunder og oplysning om
omsætning for præsentationspligtige segmenter. [Refe
rence: præsentationspligtige segmenter [member], omsæt
ning fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

InformationAboutRestrictions
OrCovenantsImposedByLease
sOnLessee

text

Oplysning om begrænsninger
eller klausuler i
leasingkontrakter pålagt af
leasingtager

Oplysninger om de begrænsninger eller klausuler i eksempel: IFRS 16 59 c
leasingkontrakter, der er pålagt af leasingtager.

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThatLes
sorRetainsInUnderlyingAssets

text

Oplysning om
risikostyringsstrategi for
rettigheder til underliggende
aktiver, som leasinggiver
beholder

Oplysninger om risikostyringsstrategien for de rettigheder Oplysning: IFRS 16 92 b
til underliggende aktiver, som leasinggiver beholder,
herunder om den måde, hvorpå leasinggiver reducerer
denne risiko.

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease text
backTransactions

Oplysning om sale-andleaseback-transaktioner

Oplysninger om sale-and-leaseback-transaktioner.

ifrs-full

text
InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptionsMa
deInDeterminingThatEntityIsIn
vestmentEntity

Oplysning om væsentlige
bedømmelser og antagelser
foretaget i forbindelse med
fastlæggelsen af, at
virksomheden er en
investeringsvirksomhed

Oplysninger om væsentlige bedømmelser og antagelser Oplysning: IFRS 12 9A
foretaget i forbindelse med fastlæggelsen af, at virksom
heden er en investeringsvirksomhed. [Reference: oplysning
om investeringsvirksomheder [text block]]

ifrs-full

InformationAboutUltimateRisk
ManagementStrategyInRelation
ToHedgingRelationshipsThatEn
tityFrequentlyResets

Oplysning om, hvad den
endelige risikostyringsstrategi
er for sikringsforhold, som
virksomheden ændrer hyppigt

Oplysninger om, hvad den endelige risikostyringsstrategi Oplysning: IFRS 7 23C b i
er for sikringsforhold, som virksomheden ændrer hyppigt.

eksempel: IFRS 16 59 d

L 429/489

text

Den Europæiske Unions Tidende

InformationAboutPotentialEx
posureToFutureCashOut
flowsNotReflectedInMeasure
mentOfLeaseLiability

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysninger om, hvor en
bruger af årsregnskaber kan
indhente offentligt tilgængelige
oplysninger om IFRS 9, som
ikke indgår i
koncernregnskaberne

Oplysninger om, hvor en bruger af årsregnskaber kan Oplysning:
indhente offentligt tilgængelige oplysninger om IFRS 9, IFRS 4 39H — Udløbsdato
som vedrører en virksomhed i koncernen, og som ikke 1.1.2021
indgår i koncernregnskaberne i det relevante regnskabsår.

ifrs-full

InformationAboutWhetherAnd
HowEntityIntendsToDisposeOf
FinancialInstruments

text

Oplysning om, hvorvidt og
hvordan virksomheden
påtænker at afhænde finansielle
instrumenter

Oplysninger om, hvorvidt og hvordan virksomheden Oplysning: IFRS 7 30
påtænker at afhænde finansielle instrumenter, for hvilke d — Udløbsdato 1.1.2021
der ikke skal oplyses om dagsværdien. [Reference: finansi
elle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Oplysning om, hvordan
Oplysninger om, hvordan den vejede gennemsnitlige Oplysning: IFRS 2 47 b
dagsværdien blev målt, andre
dagsværdi på målingstidspunktet for andre tildelte egen
tildelte egenkapitalinstrumenter kapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner) blev målt.

ifrs-full

InformationOnEntitysWrite
offPolicy

text

Oplysning om virksomhedens
afskrivningspolitik

Oplysninger om en virksomheds afskrivningspolitik, Oplysning: IFRS 7 35F e
herunder indikatorer for, at der ikke er nogen rimelig
forventning om inddrivelse, og oplysninger om politikken
vedrørende finansielle aktiver, der afskrives, men som
virksomheden stadig søger at inddrive.

ifrs-full

InformationOnHowEntityAppli
edClassificationRequirements
InIFRS9ToFinancialAssetsWho
seClassificationHasChangedAs
ResultOfApplyingIFRS9

text

Oplysninger om, hvordan
virksomheden har anvendt
klassifikationskravene i IFRS 9
på de finansielle aktiver, hvis
klassifikation er blevet ændret
som følge af anvendelsen af
IFRS 9

Oplysninger om, hvordan virksomheden har anvendt klas Oplysning: IFRS 7 42J a
sifikationskravene i IFRS 9 på de finansielle aktiver, hvis
klassifikation er blevet ændret som følge af anvendelsen af
IFRS 9.

ifrs-full

InformationOnHowEntityDeter
minedThatFinancialAssetsAre
CreditimpairedFinancialAssets

text

Oplysning om, hvordan en
virksomhed har afgjort, at
finansielle aktiver er
værdiforringede finansielle
aktiver

Oplysninger om, hvordan en virksomhed har afgjort, at Oplysning: IFRS 7 35F d
finansielle aktiver er værdiforringede finansielle aktiver.
18.12.2020
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Oplysninger om, hvordan en virksomhed har afgjort, Oplysning: IFRS 7 35F a
hvorvidt den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle
instrumenter, er steget væsentligt siden første indregning,
herunder, om og hvordan: a) finansielle instrumenter
anses for at have en lav kreditrisiko, og b) antagelsen,
at kreditrisikoen er steget væsentligt siden første indreg
ning, hvis finansielle aktiver er forfaldne med mere end
30 dage, er blevet afkræftet. [Reference: kreditrisiko
[member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntityRede
signatedFinancialAssetsWhoseC
lassificationHasChangedOnIniti
allyApplyingIFRS17

text

Oplysninger om, hvordan
virksomheden omklassificerede
finansielle aktiver, hvis
klassifikation er blevet ændret
siden førstegangsanvendelsen
af IFRS 17

Oplysninger om, hvordan virksomheden omklassificerede Oplysning: IFRS 17 C33
finansielle aktiver, hvis klassifikation er blevet ændret a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
siden førstegangsanvendelsen af IFRS 17.

ifrs-full

InformationOnHowIncremental text
FairValueGrantedWasMeasured
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

Oplysning om, hvordan
yderligere tildelt dagsværdi blev
målt, ændrede aktiebaserede
vederlæggelsesordninger

Oplysninger om, hvordan den yderligere tildelte dagsværdi Oplysning: IFRS 2 47 c iii
blev målt for ændrede aktiebaserede vederlæggelsesordnin
ger. [Reference: yderligere tildelt dagsværdi, ændrede aktie
baserede vederlæggelsesordninger, aktiebaserede vederlæg
gelsesordninger [member]]

ifrs-full

InformationOnHowInstruments text
WereGroupedIfExpectedCredit
LossesWereMeasuredOnCollecti
veBasis

Oplysning om, hvordan
instrumenter blev grupperet,
hvis forventede kredittab blev
målt samlet

Oplysninger om, hvordan instrumenterne blev grupperet, Oplysning: IFRS 7 35F c
hvis forventede kredittab blev målt samlet.

ifrs-full

text
InformationOnHowRequire
mentsForModificationOfCon
tractualCashFlowsOfFinancialAs
setsHaveBeenApplied

Oplysning om, hvordan krav
vedrørende ændring af
finansielle aktivers kontraktlige
pengestrømme er anvendt

Oplysninger om, hvordan kravene vedrørende ændring af Oplysning: IFRS 7 35F f
finansielle aktivers kontraktlige pengestrømme er anvendt,
herunder hvordan en virksomhed: a) vurderer, hvorvidt
kreditrisikoen på et finansielt aktiv, der er blevet ændret,
mens hensættelsen til tab blev målt til et beløb, der svarer
til de forventede kredittab i løbetiden, er reduceret i en
sådan grad, at hensættelsen til tab igen kan måles til et
beløb, der svarer til forventede kredittab over 12 måneder,
og b) overvåger, i hvilken grad hensættelsen til tab på
finansielle aktiver, som opfylder kriterierne i litra a), efter
følgende måles til et beløb, der svarer til de forventede
kredittab i løbetiden.

L 429/491

Oplysning om, hvordan en
virksomhed har afgjort,
hvorvidt den kreditrisiko, der
er forbundet med finansielle
instrumenter, er steget
væsentligt siden første
indregning

Den Europæiske Unions Tidende

InformationOnHowEntityDeter text
minedWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHasIncreased
SignificantlySinceInitialRecogni
tion

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

text

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning om, hvorvidt og
Oplysninger om, hvorvidt og hvordan forventet udbytte Oplysning: IFRS 2 47 b ii
hvordan forventet udbytte blev blev indarbejdet i målingen af dagsværdi for andre tildelte
indarbejdet i målingen af
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner).
dagsværdi, andre tildelte
egenkapitalinstrumenter

InformationWhetherAndHo
text
wOtherFeaturesWereIncorpora
tedIntoMeasurementOfFairVa
lueOtherEquityInstrumentsGran
ted

Oplysning om, hvorvidt og
hvordan andre egenskaber blev
indarbejdet i målingen af
dagsværdi, andre tildelte
egenkapitalinstrumenter

Oplysninger om, hvorvidt og hvordan andre egenskaber Oplysning: IFRS 2 47 b iii
for andre tildelte egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over
aktieoptioner) blev indarbejdet i målingen af dagsværdi
for disse egenkapitalinstrumenter.

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpora
tedIntoMeasurementOfFairValu
eShareOptionsGranted

text

Oplysning om, hvorvidt og
hvordan andre egenskaber blev
indarbejdet i målingen af
dagsværdi, tildelte
aktieoptioner

Oplysninger om, hvorvidt og hvordan andre egenskaber Oplysning: IFRS 2 47 a iii
ved optionstildelingen (f.eks. en markedsbaseret betin
gelse) blev indarbejdet i målingen af dagsværdi for tildelte
optioner.

ifrs-full

InformationWhetherEntityCom
pliedWithAnyExternallyImpo
sedCapitalRequirements

text

Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har overholdt Oplysning: IAS 1 135 d
Oplysning om, hvorvidt
virksomheden har overholdt
eksterne kapitalkrav, som den er underlagt. [Reference:
eventuelle eksterne kapitalkrav, kapitalkrav [member]]
som den er underlagt

ifrs-full

InformationWhetherRecover
ableAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

text

Oplysning om, hvorvidt et
aktivs genindvindingsværdi er
dagsværdien med fradrag af
afhændelsesomkostninger eller
nytteværdi

Oplysninger om, hvorvidt et aktivs (en pengestrømsfrem Oplysning: IAS 36 130 e
bringende enheds) genindvindingsværdi er dagsværdien
med fradrag af afhændelsesomkostninger eller nyttevær
dien. [Reference: pengestrømsfrembringende enheder
[member]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Førstegangsanvendelse af IFRS
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 8 28
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

member

Førstegangsanvendelse af IFRS
[member]

Dette element står for IFRS-standarder, som virksomheden Oplysning: IAS 8 28
har anvendt for første gang. Det repræsenterer også stan
dardværdien for aksen »Førstegangsanvendelse af IFRS«,
hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference:
IFRS-standarder [member]]

18.12.2020

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

InformationWhetherAndHo
wExpectedDividendsWereIncor
poratedIntoMeasurementOfFair
ValueOtherEquityInstruments
Granted

DA

ifrs-full

L 429/492

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

InputsToMethodsUsedToMeasu
reContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

axis

Input til metoder, der anvendes Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 117
til måling af kontrakter inden lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
for anvendelsesområdet for
eller begreberne i tabellen.
IFRS 17 [axis]

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasu
reContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

member

Input til metoder, der anvendes
til måling af kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17 [member]

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX instant

Input til metoder, der anvendes Værdien af input til metoder, der anvendes til måling af Oplysning: IFRS 17 117
til måling af kontrakter inden kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
for anvendelsesområdet for
IFRS 17

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Forsikringskontrakter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 100 c —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 17 101 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 106 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Forsikringskontrakter opdelt i
elementer [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 100 c —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 17 101 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Dette element står for input til de metoder, der anvendes Oplysning: IFRS 17 117
til måling af kontrakter inden for anvendelsesområdet for a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
IFRS 17. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Input til metoder, der anvendes til måling af
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17«,
hvis der ikke anvendes et andet element.
Den Europæiske Unions Tidende
L 429/493

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Referencer

Oplysning: IFRS 17 100 c —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 101 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

member

Forsikringskontrakter opdelt i
elementer [member]

Dette element står for alle forsikringskontrakter opdelt i
elementer, dvs. skønnene over nutidsværdien af de frem
tidige pengestrømme, risikojusteringen for ikke-finansielle
risici og den kontraktmæssige servicemargen. Dette
element repræsenterer også standardværdien for aksen
»Forsikringskontrakter opdelt i elementer«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: forsikringskon
trakter [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncur
redClaimsAxis

axis

Forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 100 —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncur
redClaimsMember

member

Forsikringskontrakter efter
resterende dækningsperiode og
erstatningsudgifter [member]

Dette element står for alle forsikringskontrakter opdelt Oplysning: IFRS 17 100 —
efter resterende dækningsperiode og erstatningsudgifter. Ikrafttrædelse 1.1.2021
Dette element repræsenterer også standardværdien for
aksen »Forsikringskontrakter efter resterende dæknings
periode og erstatningsudgifter«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: forsikringskontrakter [mem
ber]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMem
ber

member

Udstedte forsikringskontrakter
[member]

Dette element står for udstedte forsikringskontrakter. Oplysning: IFRS 17 98 —
[Reference: forsikringskontrakter [member]]
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 131 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udstedte forsikringskontrakter,
som er aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte forsikringskon Oplysning: IAS 1 54
trakter, som er aktiver. [Reference: aktiver, udstedte forsik da — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
ringskontrakter [member]]
oplysning: IFRS 17 78
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Udstedte forsikringskontrakter,
som er forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte forsikringskon Oplysning: IAS 1 54
trakter, som er forpligtelser. [Reference: forpligtelser, ma — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
udstedte forsikringskontrakter [member]]
oplysning: IFRS 17 78
b — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsset

X instant,
credit

Forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv)

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i henhold til Oplysning: IFRS 17 99
forsikringskontrakter (aktiv). [Reference: aktiver, forpligtel b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
ser, forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsse X instant,
tAtDateOfChangeContracts
credit
WithDirectParticipationFeatures
ForWhichEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncome

Forpligtelser i henhold til
forsikringskontrakter (aktiv) pr.
datoen for ændringen,
kontrakter med elementer af
direkte deltagelse, for hvilke
virksomheden ændrede
grundlaget for opdeling af
finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) mellem resultatet og
øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelserne i henhold Oplysning: IFRS 17 113
til forsikringskontrakter (aktiv) pr. datoen for ændringen c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
af grundlaget for opdeling af finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter) mellem resultatet og øvrig totalindkomst
for kontrakter med elementer af direkte deltagelse, som
var omfattet af ændringen. [Reference: forpligtelser i
henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Typer forsikringskontrakter
[member]

Dette element står for kontrakter, hvor den ene part (for Almindelig praksis: IFRS 4
sikringsgiver) påtager sig en væsentlig forsikringsrisiko for Oplysning — Udløbsdato
den anden part (forsikringstager) ved at indvillige i at yde 1.1.2021:
erstatning til forsikringstager, hvis en bestemt usikker
fremtidig begivenhed (den forsikrede begivenhed) påvirker
forsikringstageren negativt. Det repræsenterer også stan
dardværdien for aksen »Typer forsikringskontrakter«, hvis
der ikke anvendes et andet element.

member

L 429/495

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

InsuranceContractsIssuedThatA
reAssets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

ifrs-full

InsuranceContractsMem
ber2017

Elementtype og
attributter

member

Forsikringskontrakter
[member]

Andre forsikringskontrakter
end dem, som er omfattet af
præmieallokeringsmetoden
[member]

Dokumentationsetikette

Referencer

Dette element står for kontrakter, hvor den ene part
(udsteder) påtager sig en væsentlig forsikringsrisiko for
den anden part (forsikringstager) ved at indvillige i at
yde erstatning til forsikringstager, hvis en bestemt
usikker fremtidig begivenhed (den forsikrede begivenhed)
påvirker forsikringstageren negativt. Alle henvisninger i
IFRS 17 til forsikringskontrakter gælder også for: a)
indgåede reassurancekontrakter, undtagen: i) henvisninger
til udstedte forsikringskontrakter og ii) som beskrevet i
afsnit 60-70 i IFRS 17 b) investeringskontrakter med
skønsmæssig deltagelse, forudsat at virksomheden også
udsteder forsikringskontrakter, bortset fra henvisningen
til forsikringskontrakter i afsnit 3, litra c), i IFRS 17 og
som beskrevet i afsnit 71 i IFRS 17. En investeringskon
trakt med skønsmæssig deltagelse er et finansielt instru
ment, som giver en specifik investor en kontraktmæssig
ret til som et supplement til et beløb, der ikke kan gøres
til genstand for udstederens skøn, at modtage yderligere
beløb: a) som forventes at udgøre en væsentlig del af de
samlede kontraktmæssige ydelser, b) hvor tidspunktet eller
beløbet i henhold til kontrakten bestemmes af udsteder,
og c) som i henhold til kontrakten er baseret på: i) indtje
ningen fra en bestemt pulje af kontrakter eller en bestemt
type kontrakter, ii) realiserede og/eller urealiserede inve
steringsafkast af en bestemt sammenlægning af aktiver,
som besiddes af udsteder, eller iii) resultatet i den virk
somhed eller fond, som udsteder kontrakten. Dette
element repræsenterer også standardværdien for aksen
»Forsikringskontrakter«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

Oplysning:
IFRS 17 100 c —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 101
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 106
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109
Ikrafttrædelse 1.1.2021

Dette element står for andre forsikringskontrakter end
dem, som er omfattet af præmieallokeringsmetoden. Ved
præmieallokeringsmetoden, som er beskrevet i afsnit 5359 i IFRS 17, forenkles målingen af forpligtelsen
vedrørende den resterende dækningsperiode for en
gruppe af forsikringskontrakter.

Oplysning: IFRS 17 101 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 106 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

—
—
—
—

Den Europæiske Unions Tidende

InsuranceContractsOtherThanT member
hoseToWhichPremiumAllocatio
nApproachHasBeenApplied
Member

Etiket

DA

ifrs-full
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Præfiks

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Forsikringskontrakter, som er
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringskontrakter, som Oplysning: IFRS 17 99
er aktiver. [Reference: aktiver, forsikringskontrakter [mem b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabi X instant,
lities
credit

Forsikringskontrakter, som er
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringskontrakter, som Oplysning: IFRS 17 99
er forpligtelser. [Reference: forpligtelser, forsikringskon b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
trakter [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsToWhichPre
miumAllocationApproachHas
BeenAppliedMember

member

Forsikringskontrakter, for
hvilke
præmieallokeringsmetoden er
blevet anvendt [member]

Dette element står for forsikringskontrakter, for hvilke Oplysning: IFRS 17 100
præmieallokeringsmetoden er blevet anvendt. Ved c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
præmieallokeringsmetoden, som er beskrevet i afsnit 5359 i IFRS 17, forenkles målingen af forpligtelsen
vedrørende den resterende dækningsperiode for en
gruppe af forsikringskontrakter.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Forsikringsomkostninger

Omkostningerne til køb af forsikring.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
ses

X duration,
credit

Finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter)

Det beløb, der omfatter ændringen i den regnskabsmæs Oplysning:
sige værdi for gruppen af forsikringskontrakter hidrørende IFRS 17 110 — Ikrafttrædelse
fra: a) virkningen af den tidsmæssige værdi af penge og 1.1.2021
ændringer i den tidsmæssige værdi af penge og b) virk
ningen af finansiel risiko og ændringer i finansiel risiko,
men c) ekskl. sådanne ændringer for grupperne af forsik
ringskontrakter med elementer af direkte deltagelse, der
ville indebære justering af den kontraktmæssige service
margen, men ikke gør det ved anvendelse af afsnit 45,
litra b), nr. ii) eller nr. iii), eller afsnit 45, litra c), nr. ii)
eller nr. iii), i IFRS 17.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

Den Europæiske Unions Tidende

InsuranceContractsThatAreAs
sets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet [abstract]
X duration,
credit

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter) fra udstedte forsikringskontrakter, der er
udeladt fra resultatet og indregnet i øvrig totalindkomst,
og som efterfølgende vil blive omklassificeret til resultatet,
før skat. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-ud
gifter), udstedte forsikringskontrakter [member]]

Oplysning:
IAS 1 91 b — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
80 b — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
90 — Ikrafttrædelse 1.1.2021

L 429/497

Finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet, før skat

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter) fra udstedte forsikringskontrakter, der er
udeladt fra resultatet og indregnet i øvrig totalindkomst,
og som efterfølgende vil blive omklassificeret til resultatet,
efter skat. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-ud
gifter), udstedte forsikringskontrakter [member]]

Oplysning:
IAS 1 91 a — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
80 b — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
90 — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssu
edRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, indregnet
i resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter) fra udstedte forsikringskontrakter, som
indregnes i resultatet. [Reference: finansielle forsikrings
indtægter (-udgifter), udstedte forsikringskontrakter [mem
ber]]

Oplysning:
IAS 1 82 bb — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
80 b — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

X duration,
credit

Forsikringsindtægter

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra
grupperne af udstedte forsikringskontrakter. Forsikrings
indtægterne skal modsvare forsikringsdækningen og
andre serviceydelser fra gruppen af forsikringskontrakter
og afspejle det vederlag, virksomheden forventer at være
berettiget til som modydelse for disse tjenesteydelser.
[Reference: udstedte forsikringskontrakter [member],
indtægter]

Oplysning:
IAS 1 82 a ii — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
80 a — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
106 — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelate
ToRecoveryOfInsuranceAcquisi
tionCashFlows

X duration,
credit

Forsikringsindtægter, allokering
af den del af præmierne, der
vedrører genoprettelse af
pengestrømme i forbindelse
med erhvervelse af forsikringer.

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringsindtægter, der Oplysning:
er indregnet i perioden, og som vedrører allokeringen af IFRS 17 106 b —
den del af præmierne, der vedrører genindvinding af Ikrafttrædelse 1.1.2021
pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikrin
ger. [Reference: forsikringsindtægter, stigning (fald)
gennem pengestrømme ved erhvervelse af forsikringer,
forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter (aktiv)]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage

X duration,
credit

Forsikringsindtægter, beløb i
forbindelse med ændringer i
forpligtelsen vedrørende den
resterende dækningsperiode

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringsindtægter, der Oplysning:
er indregnet i perioden, og som vedrører ændringer i IFRS 17 106 a —
forpligtelsen for den resterende dækningsperiode. [Refe Ikrafttrædelse 1.1.2021
rence: forsikringsindtægter, nettoforpligtelser eller -aktiver
vedrørende den resterende dækning, ekskl. tabselementer
[member]]

Forsikringsindtægter [abstract]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
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InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Forsikringsindtægter, beløb i
forbindelse med ændringer i
forpligtelsen vedrørende den
resterende dækningsperiode
[abstract]

ifrs-full

InsuranceRevenueChangeInRi
skAdjustmentForNonfinancial
Risk

ifrs-full

InsuranceRevenueContractual
X duration,
ServiceMarginRecognisedInProfi credit
tOrLossBecauseOfTransferOfSer
vices

Forsikringsindtægter,
kontraktmæssig servicemargen
indregnet i resultatet som følge
af overdragelsen af
tjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringsindtægter, der Oplysning:
er indregnet i perioden, og som vedrører den kontrakt IFRS 17 106 a iii —
mæssige servicemargen indregnet i resultatet som følge af Ikrafttrædelse 1.1.2021
overdragelsen af tjenesteydelser i perioden, som beskrevet
i afsnit B124, litra c), i IFRS 17. [Reference: forsikrings
indtægter, kontraktmæssig servicemargin [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer
viceExpensesIncurredDuringPe
riodMeasuredAtAmountsExpec
tedAtBeginningOfPeriod

X duration,
credit

Forsikringsindtægter, udgifter
til forsikringsservice, der er
påløbet i regnskabsåret, målt
ved beløb, der forventes i
begyndelsen af perioden

Den beløbsmæssige størrelse af forsikringsindtægter, der Oplysning:
er indregnet i perioden, og som vedrører udgifterne til IFRS 17 106 a i —
forsikringsservice, der er påløbet i regnskabsåret, målt Ikrafttrædelse 1.1.2021
ved de beløb, der forventes i begyndelsen af perioden,
som beskrevet i afsnit B124, litra a), i IFRS 17. [Reference:
forsikringsindtægter, udgifter til forsikringsservice fra
udstedte kontrakter]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Forsikringsrisici [member]

Dette element står for risici bortset fra finansielle risici, Oplysning: IFRS 17 124 —
der er overført fra ejeren af en kontrakt til udsteder. Ikrafttrædelse 1.1.2021,
[Reference: finansiel risiko [member]]
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a i —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

X duration,
credit

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Forsikringsindtægter, ændring i Den beløbsmæssige størrelse af forsikringsindtægter, der Oplysning:
er indregnet i perioden, og som vedrører ændringer i IFRS 17 106 a ii —
risikojustering for ikkerisikojusteringen for ikke-finansielle risici, som beskrevet Ikrafttrædelse 1.1.2021
finansielle risici
i afsnit B124, litra b), i IFRS 17. [Reference: forsikrings
indtægter, risikojustering for ikke-finansielle risici [mem
ber]]
Den Europæiske Unions Tidende
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Etiket
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Udgifter til forsikringsservice
fra udstedte kontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger hidrørende
fra en gruppe af udstedte forsikringskontrakter, som
omfatter erstatningsudgifter (ekskl. tilbagebetalinger af
investeringskomponenter), andre påløbne udgifter til
forsikringsservice, amortisering af pengestrømme ved
erhvervelse af forsikringer, ændringer, der vedrører
tidligere ydelser, og ændringer, der vedrører fremtidige
ydelser. [Reference: udstedte forsikringskontrakter [mem
ber]]

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Resultatet af forsikringsservice

Det beløb, som omfatter forsikringsindtægter og udgifter Oplysning:
til forsikringsservice. [Reference: forsikringsindtægter, IFRS 17 80 a — Ikrafttrædelse
udgifter til forsikringsservice fra udstedte kontrakter, 1.1.2021
indtægter (omkostninger) fra indgåede reassurancekon
trakter, bortset fra finansieringsindtægter (-omkostninger)]

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

Resultatet af forsikringsservice
[abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUsedAs X instant,
debit
DeemedCost

Immaterielt aktivs dagsværdi
anvendt som fastsat kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, for Oplysning: IFRS 1 30
hvilke dagsværdien er anvendt som fast kostpris i IFRSåbningsopgørelsen af finansiel stilling. [Reference: imma
terielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Immaterielle aktiver erhvervet
ved anvendelse af et offentligt
tilskud

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som Oplysning: IAS 38 122 c ii
er erhvervet ved anvendelse af et offentligt tilskud. [Refe
rence: offentlige tilskud, immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAtFair
Value

X instant,
debit

Immaterielle aktiver erhvervet
ved anvendelse af et offentligt
tilskud, dagsværdi på
tidspunktet for første
indregning

Den oprindelige dagsværdi af immaterielle aktiver, som er Oplysning: IAS 38 122 c i
erhvervet ved anvendelse af et offentligt tilskud. [Refe
rence: til dagsværdi [member], offentlige tilskud, immate
rielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Immaterielle aktiver og
goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver og Almindelig praksis: IAS 1 55
goodwill, som virksomheden besidder. [Reference: good
will, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

InsuranceServiceExpensesFro
mInsuranceContractsIssued
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Immaterielle aktiver og
goodwill [abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Member

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity X instant,
debit

Immaterielle aktiver, som er af Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som Oplysning: IAS 38 122 b
væsentlighed for virksomheden er af væsentlighed for virksomhedens årsregnskab. [Refe
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyAxis

axis

Immaterielle aktiver, som er af Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 38 122 b
væsentlighed for virksomheden lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
[axis]
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyMember

member

Immaterielle aktiver, som er af Dette element står for immaterielle aktiver, som er af Oplysning: IAS 38 122 b
væsentlighed for virksomheden væsentlighed for virksomheden. Det repræsenterer også
[member]
standardværdien for aksen »Immaterielle aktiver, som er
af væsentlighed for virksomheden«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: immaterielle aktiver, som er
af væsentlighed for virksomheden]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X instant,
debit

Immaterielle aktiver bortset fra Den beløbsmæssige størrelse af ikkemonetære aktiver, Oplysning: IAS 1 54 c,
goodwill
som kan identificeres, og som er uden fysisk substans. oplysning: IAS 38 118 e
Dette beløb omfatter ikke goodwill. [Reference: goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountAtCo
stOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Immaterielle aktiver bortset fra Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver Oplysning: IAS 38 124 a iii
goodwill, omvurderede aktiver, bortset fra goodwill, som ville have været indregnet,
til kostpris
hvis de omvurderede immaterielle aktiver var målt efter
indregning ved brug af kostprismodellen. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Immaterielle aktiver bortset fra Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver Oplysning: IAS 38 124 a ii
goodwill, omvurderede aktiver bortset fra goodwill, som regnskabsmæssigt behandles til
omvurderet værdi. [Reference: immaterielle aktiver bortset
fra goodwill]

member

Immaterielle aktiver og
goodwill [member]

Dette element står for immaterielle aktiver og goodwill. Almindelig praksis:
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kate IAS 38 118
gorier af immaterielle aktiver og goodwill«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: goodwill, immate
rielle aktiver bortset fra goodwill]

Den Europæiske Unions Tidende

IntangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

DA

ifrs-full
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Immaterielle aktiver bortset fra Dette element står for immaterielle aktiver bortset fra eksempel: IAS 36 127,
goodwill. Det repræsenterer også standardværdien for oplysning: IAS 38 118,
goodwill [member]
aksen »Kategorier af immaterielle aktiver bortset fra good eksempel: IFRS 16 53
will«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillRevaluationSurplus

X instant,
credit

Immaterielle aktiver bortset fra Den beløbsmæssige størrelse af reserver for opskrivninger, Oplysning: IAS 38 124 b
goodwill, reserver for
som er tilknyttet immaterielle aktiver bortset fra goodwill.
opskrivninger
[Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill,
reserver for opskrivninger]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecu
rityForLiabilities

X instant,
debit

Immaterielle aktiver, der er
stillet som sikkerhed for
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der Oplysning: IAS 38 122 d
er stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsu
ranceContractsAcquiredInBusi
nessCombinationsOrPortfolio
Transfers

X instant,
debit

Immaterielle aktiver knyttet til
forsikringskontrakter, der er
erhvervet ved
virksomhedssammenslutninger
eller porteføljeoverdragelser

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver
knyttet til forsikringskontrakter, der er erhvervet ved virk
somhedssammenslutninger eller porteføljeoverdragelser.
[Reference: virksomhedssammenslutninger [member],
immaterielle aktiver bortset fra goodwill, typer af forsik
ringskontrakter [member]]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X instant,
debit

Immaterielle aktiver under
udvikling

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 g
repræsenterer sådanne aktiver under udvikling. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

member

Immaterielle aktiver under
udvikling [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs eksempel: IAS 38 119 g
aktiver, der repræsenterer sådanne aktiver under udvikling.
[Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Immaterielle aktiver, hvis
ejendomsret er begrænset

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, hvis Oplysning: IAS 38 122 d
ejendomsret er begrænset. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Immaterielle aktiver med
uendelig brugstid

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, hvis Oplysning: IAS 36 134 b,
brugstid vurderes som uendelig. [Reference: immaterielle oplysning: IAS 36 135 b,
aktiver bortset fra goodwill]
oplysning: IAS 38 122 a

eksempel: IFRS 4 IG23 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020
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Immaterielle aktiver med
uendelig brugstid [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 38 122 a
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Immaterielle aktiver med
uendelig brugstid [member]

Dette element står for immaterielle aktiver med uendelig Oplysning: IAS 38 122 a
brugstid. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Immaterielle aktiver med uendelig brugstid«, hvis
der ikke anvendes et andet element. [Reference: immate
rielle aktiver med uendelig brugstid]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Immaterielle efterforskningsog vurderingsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af efterforsknings- og vurde Almindelig praksis: IAS 38
ringsaktiver indregnet som immaterielle aktiver i overens 119, oplysning: IFRS 6 25
stemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. [Refe
rence: efterforsknings- og vurderingsaktiver [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Immaterielle efterforskningsog vurderingsaktiver [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs Oplysning: IFRS 6 25
aktiver, der repræsenterer immaterielle efterforsknings- og
vurderingsaktiver. [Reference: efterforsknings- og vurde
ringsaktiver [member]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Aktiverede renteudgifter

Den beløbsmæssige størrelse af renteudgifter, som en Almindelig praksis:
virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle IAS 1 112 c
midler, som er direkte knyttet til anskaffelsen, opførelsen
eller produktionen af et kvalificerende aktiv, og som er en
del af dette aktivs kostpris.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Afholdte renteudgifter

De renteudgifter, som en virksomhed afholder.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
debit

Renteudgifter

Renteudgifterne.

Oplysning: IFRS 12 B13 f,
oplysning: IFRS 8 23 d,
oplysning: IFRS 8 28 e

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLia
bilitiesNotAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Renteudgifter for finansielle
forpligtelser, som ikke er til
dagsværdi gennem resultatet

Renteudgifterne for finansielle forpligtelser, som ikke er til Oplysning: IFRS 7 20 b
dagsværdi gennem resultatet. [Reference: til dagsværdi
[member], renteudgifter, finansielle forpligtelser]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Renteudgifter (renteindtægter),
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 b
telse (aktiv) som følge af tidsforløbet. [Reference: renteud
gifter, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

Renteudgifter [abstract]

L 429/503
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InterestExpenseOnBankLoan
sAndOverdrafts

X duration,
debit

Renteudgifter på banklån og
kassekreditter

Renteudgifterne på banklån og kassekreditter. [Reference: Almindelig praksis:
renteudgifter, kassekreditter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Renteudgifter på obligationer

Renteudgifterne på udstedte obligationer. [Reference: Almindelig praksis:
renteudgifter, udstedte obligationer]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Renteudgifter på lån

Renteudgifterne på lån. [Reference: renteudgifter, lån]

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Renteudgifter på udstedte
gældsinstrumenter

Renteudgifterne på udstedte gældsinstrumenter. [Refe Almindelig praksis:
rence: renteudgifter, udstedte gældsinstrumenter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromBanks

X duration,
debit

Renteudgifter på indskud fra
banker

Renteudgifterne på indskud fra banker. [Reference: Almindelig praksis:
renteudgifter, indskud fra banker]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromCustomers

X duration,
debit

Renteudgifter på indskud fra
kunder

Renteudgifterne på indskud fra kunder. [Reference: Almindelig praksis:
renteudgifter, indskud fra kunder]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia
X duration,
bilitiesDesignatedAtFairValueTh debit
roughProfitOrLoss

Renteudgifter for finansielle
Renteudgifterne for finansielle forpligtelser, der er klassifi Almindelig praksis:
forpligtelser, der er klassificeret ceret til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: renteud IAS 1 112 c
til dagsværdi gennem resultatet gifter, finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resul
tatet, klassificeret ved første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia
bilitiesHeldForTrading

X duration,
debit

Renteudgifter for finansielle
Renteudgifterne for finansielle forpligtelser, som besiddes Almindelig praksis:
forpligtelser, som besiddes med med handel for øje. [Reference: renteudgifter, finansielle IAS 1 112 c
handel for øje
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder
definitionen af »som besiddes med handelshensigt«]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabili
ties

X duration,
debit

Renter af leasingforpligtelsen

Renterne af leasingforpligtelsen. [Reference: leasingforplig Oplysning:
telser]
IFRS 16 53 b

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
debit

Renteudgifter for
leasingforpligtelser over for
centralbanker

Renteudgifterne for leasingforpligtelser over for central Almindelig praksis:
banker. [Reference: renteudgifter, forpligtelser over for IAS 1 112 c
centralbanker]

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFinanci
alLiabilities

X duration,
debit

Renteudgifter for andre
finansielle forpligtelser

Renteudgifterne for andre finansielle forpligtelser. [Refe Almindelig praksis:
rence: renteudgifter, andre finansielle forpligtelser]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchase
AgreementsAndCashCollatera
lOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Renteudgifter for
tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i udlånte
værdipapirer

Renteudgifterne for tilbagekøbsaftaler og kontant sikker Almindelig praksis:
hedsstillelse i udlånte værdipapirer. [Reference: renteudgif IAS 1 112 c
ter, tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i
udlånte værdipapirer]

DA

ifrs-full
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ifrs-full

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFairValu
eThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForAssetsReclassifiedInto
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Indregnede renteindtægter for
aktiver, der er omklassificeret
fra kategorien dagsværdi
gennem resultatet til kategorien
amortiseret kostpris eller
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

De indregnede renteindtægter fra aktiver, der er omklas Oplysning: IFRS 7 12C b
sificeret fra kategorien dagsværdi gennem resultatet til
kategorien amortiseret kostpris eller dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst. [Reference: renteindtægter (renteud
gifter), finansielle aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialAssetsReclassifie
dIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Indregnede renteindtægter
(renteudgifter) for finansielle
aktiver omklassificeret fra
kategorien dagsværdi gennem
resultatet,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

De indregnede renteindtægter (renteudgifter) for finansielle Oplysning: IFRS 7 42N b
aktiver, der er omklassificeret fra kategorien dagsværdi
gennem resultatet som følge af overgangen til IFRS 9.
[Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialLiabilitiesReclas
sifiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Indregnede renteindtægter
(renteudgifter) for finansielle
forpligtelser omklassificeret fra
kategorien dagsværdi gennem
resultatet,
førstegangsanvendelse af IFRS
9

De indregnede renteindtægter (renteudgifter) for finansielle Oplysning: IFRS 7 42N b
forpligtelser, der er omklassificeret fra kategorien dags
værdi gennem resultatet som følge af overgangen til
IFRS 9. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Renteindtægter for finansielle
aktiver målt til amortiseret
kostpris

Renteindtægterne fra finansielle aktiver, der er målt til Oplysning: IFRS 7 20 b
amortiseret kostpris. [Reference: renteindtægter, finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X duration,
credit

Renteindtægter for finansielle
aktiver, som ikke er til
dagsværdi gennem resultatet

Renteindtægterne fra finansielle forpligtelser, som ikke er Oplysning: IFRS 7 20 b —
til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: renteindtæg Udløbsdato 1.1.2021
ter]

DA

Renteindtægter og
renteudgifter for finansielle
aktiver eller forpligtelser, som
ikke er til dagsværdi gennem
resultatet [abstract]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Renteindtægter fra finansielle
aktiver disponible for salg

Renteindtægterne fra finansielle aktiver disponible for salg. Almindelig praksis:
[Reference: renteindtægter, finansielle aktiver disponible IAS 1 112 c — Udløbsdato
for salg]
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Renteindtægter fra kontanter
og kassebeholdninger i
centralbanker

Renteindtægterne fra kontanter og kassebeholdninger i Almindelig praksis:
centralbanker. [Reference: renteindtægter, kontanter og IAS 1 112 c
kassebeholdninger i centralbanker]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAndCas
hEquivalents

X duration,
credit

Renteindtægter fra likvider

Renteindtægterne fra likvider. [Reference: renteindtægter, Almindelig praksis:
likvider]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Renteindtægter fra
gældsinstrumenter, som
besiddes

Renteindtægterne fra gældsinstrumenter, som besiddes. Almindelig praksis:
[Reference: renteindtægter, gældsinstrumenter, som besid IAS 1 112 c
des]

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Renteindtægter fra indskud

Renteindtægterne fra indskud. [Reference: renteindtægter] Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration,
credit

Renteindtægter fra finansielle
aktiver klassificeret til
dagsværdi gennem resultatet

Renteindtægterne fra finansielle aktiver, der er klassificeret Almindelig praksis:
til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: renteindtæg IAS 1 112 c
ter, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første indregning eller efterfølgende]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsHeldForTrading

X duration,
credit

Renteindtægter fra finansielle
aktiver, som besiddes med
handel for øje

Renteindtægterne fra finansielle aktiver, som besiddes med Almindelig praksis:
handel for øje. [Reference: renteindtægter, finansielle IAS 1 112 c
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret som
besiddelse med handelshensigt]

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
credit

Renteindtægter fra hold-tiludløb-investeringer

Renteindtægterne fra hold-til-udløb-investeringer. [Refe Almindelig praksis:
rence: renteindtægter, hold-til-udløb-investeringer]
IAS 1 112 c — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Renteindtægter fra
værdiforringede finansielle
aktiver

Renteindtægterne fra værdiforringede finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 20
som er påløbet efter værdiforringelsen indregnet på d — Udløbsdato 1.1.2021
grundlag af den rentesats, som ved målingen af tab ved
værdiforringelse blev anvendt til diskontering af de frem
tidige pengestrømme. [Reference: renteindtægter]
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Dokumentationsetikette

Referencer

Renteindtægter fra
værdiforringede finansielle
aktiver [abstract]

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X duration,
credit

Renteindtægter fra udlån til
banker

Renteindtægterne fra udlån til
renteindtægter, udlån til banker]

banker.

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X duration,
credit

Renteindtægter fra udlån til
kunder

Renteindtægterne fra udlån til
renteindtægter, udlån til kunder]

kunder. [Reference: Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndRe
ceivables

X duration,
credit

Renteindtægter fra lån og
tilgodehavender

Renteindtægterne fra lån og tilgodehavender. [Reference: Almindelig praksis:
renteindtægter, lån og tilgodehavender]
IAS 1 112 c — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

X duration,
credit

Renteindtægter fra andre
finansielle aktiver

Renteindtægterne fra andre finansielle aktiver. [Reference: Almindelig praksis:
renteindtægter, andre finansielle aktiver]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRepur
chaseAgreementsAndCashColla
teralOnSecuritiesBorrowed

X duration,
credit

Renteindtægter fra omvendte
tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i lånte
værdipapirer

Renteindtægterne fra omvendte tilbagekøbsaftaler og Almindelig praksis: IAS 1
kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer. [Reference: 112 c
renteindtægter, omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Renteindtægter, godtgørelsesret Stigningen (faldet) i godtgørelsesretten som følge af Oplysning: IAS 19 141 b
renteindtægter fra godtgørelsesretten. [Reference: renteind
tægter, godtgørelsesret til dagsværdi]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinancin X duration,
gActivities
credit

Rentebetalinger, klassificeret
som finansieringsaktivitet

Pengestrømmen til rentebetalinger, klassificeret som Oplysning: IAS 7 31
finansieringsaktivitet.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Rentebetalinger, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmen til rentebetalinger, klassificeret som inve Oplysning: IAS 7 31
steringsaktivitet.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Rentebetalinger, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømmen til rentebetalinger, klassificeret som drifts Oplysning: IAS 7 31
aktivitet.

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Skyldige renter

De renteudgifter, der indregnes som en forpligtelse.

[Reference: Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
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InterestRateMeasurementInput
Member

member

Rentesats, målingsinput
[member]

Dette element står for en rentesats, der anvendes som eksempel: IFRS 13 B36 a
målingsinput.

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Renterisiko [member]

Dette element står for risikoen for, at dagsværdien af eller
fremtidige pengestrømme fra et finansielt instrument vil
svinge som følge af ændringer i markedsrenter. [Refe
rence: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

InterestRateSwapContractMem
ber

member

Renteswap [member]

Dette element står for en renteswap. [Reference: swapkon Almindelig praksis:
trakt [member]]
IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Rentetyper [member]

Dette element står for alle rentetyper. Det repræsenterer Almindelig praksis: IFRS 7 39
også standardværdien for aksen »Rentetyper«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: renterisiko [mem
ber]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Tilgodehavende renter

De renter, der indregnes som et tilgodehavende.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Modtagne renter, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra modtagne renter, klassificeret som Oplysning: IAS 7 31
investeringsaktivitet.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
debit

Modtagne renter, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømmen fra modtagne renter, klassificeret som Oplysning: IAS 7 31
driftsaktivitet.
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Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a ii —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 Definerede
termer

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

InterestRevenueCalculatedUsin
gEffectiveInterestMethod

X duration,
credit

Renteindtægter beregnet ved
hjælp af den effektive
rentemetode

Renteindtægterne beregnet ved hjælp af den effektive Oplysning: IAS 1 82 a i —
rentemetode. Den effektive rentemetode er den metode, Ikrafttrædelse 1.1.2021,
der bruges til beregning af et finansielt aktivs eller en oplysning: IAS 1 82 a
finansiel forpligtelses amortiserede kostpris samt til allo
kering og indregning af renteindtægter eller -udgifter i
resultatet over den relevante periode. [Reference: indtæg
ter]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

renteindtægter (renteudgifter)

Renteindtægterne eller renteudgifterne.
renteudgifter, renteindtægter]

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs X duration,
setsMeasuredAtFairValueThroug credit
hOtherComprehensiveIncome

Renteindtægter for finansielle
aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Renteindtægterne fra finansielle aktiver målt til dagsværdi Oplysning: IFRS 7 20 b
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: indtægter,
finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Interne kreditniveauer [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 4 39G a —
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Udløbsdato 1.1.2021,
eller begreberne i tabellen.
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG25 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

InternalCreditGradesMember

member

Interne kreditniveauer
[member]

Dette element står for kreditvurderinger, som virksom Oplysning: IFRS 4 39G a —
heden selv har foretaget.
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 IG20C,
eksempel: IFRS 7 35M,
eksempel: IFRS 7 IG25 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Internt oparbejdet [member]

Dette element står for goder, som virksomheden har Oplysning: IAS 38 118
oparbejdet internt.

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPaymentTrans
actionsForWhichCounterpartys
RightToCashOrOtherAssetsVe
sted2011

X instant,
credit

Den indre værdi af forpligtelser
fra aktiebaseret vederlæggelse,
hvor modpartens ret til
kontant betaling eller andre
aktiver er erhvervet

Den indre værdi af forpligtelser, som hidrører fra aktieba Oplysning: IFRS 2 51 b ii
seret vederlæggelse, hvor modpartens ret til kontant beta
ling eller andre aktiver var erhvervet ved regnskabsårets
afslutning (f.eks. en erhvervet ret til fantomaktier). Den
indre værdi er forskellen mellem dagsværdien af aktier,
som modparten har en (betinget eller ubetinget) ret til
at tegne, eller som modparten har ret til at modtage, og
den eventuelle kurs, som modparten skal (eller vil skulle)
betale for disse aktier. Aktiebaseret vederlæggelse er trans
aktioner, hvor virksomheden: a) modtager varer eller
tjenesteydelser fra leverandøren (herunder en ansat) af
disse varer eller tjenesteydelser som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, eller b) forpligter sig til at afregne
transaktionen med leverandøren som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, når en anden koncernvirksomhed
modtager disse varer eller tjenesteydelser, hvor modpar
tens ret til kontant betaling eller andre aktiver var
erhvervet ved regnskabsårets afslutning (f.eks. en erhvervet
ret til fantomaktier).

ifrs-full

Inventories

X instant,
debit

Kortfristede varebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede varebehold Oplysning: IAS 1 54 g,
ninger. [Reference: varebeholdninger]
eksempel: IAS 1 68, oplysning:
IAS 2 36 b

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCost
sToSell

X instant,
debit

Varebeholdninger til dagsværdi
fratrukket salgsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger Oplysning: IAS 2 36 c
indregnet til dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.
[Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X instant,
debit

Varebeholdninger til
nettorealisationsværdi

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, der er Almindelig praksis: IAS 2 36
indregnet til nettorealisationsværdi. [Reference: varebe
holdninger]

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Varebeholdninger, der er stillet
som sikkerhed for forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, der er Oplysning: IAS 2 36 h
stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference: varebe
holdninger]
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Varebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver: a) som besiddes til Oplysning: IAS 1 54 g
videresalg som led i det normale forretningsforløb, b)
under fremstilling med henblik på et sådant salg, eller c)
i form af råvarer og hjælpematerialer til brug i produk
tionsprocessen eller levering af tjenesteydelser. Varebe
holdninger omfatter varer købt og i behold med videre
salg for øje, herunder eksempelvis varer, der er købt af en
detailhandler med videresalg for øje, eller grunde og
anden fast ejendom til videresalg. Varebeholdninger
omfatter ligeledes egenproducerede færdigvarer eller
varer under fremstilling, herunder råvarer og hjælpemate
rialer, som endnu ikke er anvendt i produktionsprocessen.
[Reference: færdigvarer, handelsvarer, varer under fremstil
ling, grunde]

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Beskrivelse af metoder til
beregning af kostprisen for
varebeholdninger

Beskrivelsen af de ved målingen af varebeholdninger Oplysning: IAS 2 36 a
anvendte metoder til beregning af kostpris. [Reference:
varebeholdninger]

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui X instant,
sitionDate
debit

Varebeholdninger indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for vare eksempel: IFRS 3 B64 i,
beholdning, der er overtaget ved en virksomhedssammen eksempel: IFRS 3 IE72
slutning. [Reference: varebeholdninger, virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Nedskrivning af
varebeholdninger

Det beløb, der indregnes som omkostning ved nedskriv Oplysning: IAS 1 98 a,
ningen af varebeholdninger til nettorealisationsværdi. oplysning: IAS 2 36 e
[Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsin
gEquityMethod

X instant,
debit

Investeringer behandlet
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer, der Oplysning: IAS 1 54 e,
behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis oplysning: IFRS 12 B16,
metode. Den indre værdis metode eller equity-metoden oplysning: IFRS 8 24 a
er en regnskabsmetode, ifølge hvilken investeringen
første gang indregnes til kostpris og efterfølgende regu
leres for ændringer i investors andel af nettoaktiverne i
den virksomhed, der er investeret i. Investors resultat
omfatter investors andel af resultatet i den virksomhed,
der er investeret i. Investors øvrige totalindkomst omfatter
investors andel af den øvrige totalindkomst i den virk
somhed, der er investeret i. [Reference: til kostpris [mem
ber]]
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Forpligtelser i henhold til
investeringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i henhold til Almindelig praksis: IAS 1 55
investeringskontrakter, der er omfattet af IAS 39 eller
IFRS 9.

ifrs-full

InvestmentFundsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Investeringsfonde, bidrag til
dagsværdien af ordningens
aktiver

Det beløb, hvormed investeringsfonde bidrager til dags eksempel: IAS 19 142 f
værdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger.
[Reference: ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbase
rede pensionsordninger [member], investeringsfonde
[member]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Investeringsfonde [member]

Dette element står for investeringsfonde.

eksempel: IFRS 12 B23 c

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Investeringsafkast

Investeringsafkastet såsom renteindtægter og udbytte.

Almindelig praksis: IAS 1 85,
oplysning: IAS 26 35 b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af ejendomme (grunde eller Oplysning: IAS 1 54 b,
bygninger — eller en del af en bygning — eller både oplysning: IAS 40 76,
grunde og bygninger), som besiddes (af ejeren eller en oplysning: IAS 40 79 d
leasingtager gennem en finansiel leasingkontrakt) for at
opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele, frem
for ejendomme, som: a) anvendes i produktionen, til leve
ring af varer eller tjenesteydelser eller til administrative
formål, eller b) videresælges som led i det normale forret
ningsforløb.

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

Investeringsejendomme
[abstract]

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCo X instant,
stOrInAccordanceWit
debit
hIFRS16WithinFairValueMode
lAtTimeOfSale

Investeringsejendom indregnet
til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen, på
salgstidspunktet

Beløbet på tidspunktet for salg af investeringsejendom, Oplysning: IAS 40 78 d ii
som er indregnet til kostpris eller i overensstemmelse
med IFRS 16 efter dagsværdimodellen. [Reference: til
kostpris eller i overensstemmelse med IFRS 16 efter dags
værdimodellen [member], investeringsejendomme]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Færdig investeringsejendom

Den beløbsmæssige størrelse af investeringsejendom, hvis Almindelig praksis:
opførelse eller om- eller tilbygning er tilendebragt. [Refe IAS 1 112 c
rence: investeringsejendomme]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Færdig investeringsejendom
[member]

Dette element står for den færdige investeringsejendom. Almindelig praksis:
[Reference: færdig investeringsejendom]
IAS 1 112 c
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Investeringsejendoms
dagsværdi anvendt som fastsat
kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af investeringsejendom, for Oplysning: IFRS 1 30
hvilken dagsværdien er anvendt som fast kostpris i IFRSåbningsopgørelsen af finansiel stilling. [Reference: investe
ringsejendomme]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Investeringsejendomme
[member]

Dette element står for investeringsejendom. Det repræsen Almindelig praksis: IAS 1
terer også standardværdien for aksen »Typer af investe 112 c, eksempel: IFRS 13
ringsejendomme«, hvis der ikke anvendes et andet IE60, eksempel: IFRS 13 94
element. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Investeringsejendom under
opførelse eller om- eller
tilbygning

Den beløbsmæssige størrelse af ejendom under opførelse Almindelig praksis:
eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig anven IAS 1 112 c
delse som investeringsejendomme. [Reference: investe
ringsejendomme]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMem
ber

member

Investeringsejendom under
opførelse eller om- eller
tilbygning [member]

Dette element står for investeringsejendom under Almindelig praksis:
opførelse eller om- eller tilbygning. [Reference: investe IAS 1 112 c
ringsejendom under opførelse eller om- eller tilbygning]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodAbstract

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodMember

member

Investeringer behandlet
Dette element står for investeringer, der behandles regn Almindelig praksis:
regnskabsmæssigt efter den
skabsmæssigt efter den indre værdis metode. [Reference: IAS 36 127
indre værdis metode [member] investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhol
ders

X instant,
debit

Investeringer for
forsikringstageres risiko

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer for forsik Almindelig praksis: IAS 1 55
ringsforpligtelser, hvor hele risikoen bæres af forsikrings
tagerne.

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Investeringer i associerede
virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i associerede Oplysning: IAS 27 10
virksomheder i en virksomheds separate årsregnskab.
[Reference: associerede virksomheder [member]]

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAccoun X instant,
debit
tedForUsingEquityMethod

Investeringer i associerede
virksomheder behandlet
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i associerede Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheder, der behandles regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode. [Reference: associerede virksom
heder [member], investeringer behandlet regnskabsmæs
sigt efter den indre værdis metode]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meAxis

Investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 11A c
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

Investeringer behandlet
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode [abstract]

axis
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sedAsDeemedCost
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst
[member]

Dette element står i investeringer i egenkapitalinstrumen Oplysning: IFRS 7 11A c,
ter, som virksomheden har klassificeret til dagsværdi oplysning: IFRS 7 8 h
gennem øvrig totalindkomst. Det repræsenterer også stan
dardværdien for aksen »Investeringer i egenkapitalinstru
menter klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalind
komst«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Refe
rence: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Investeringer i joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i joint Oplysning: IAS 27 10
ventures i en virksomheds separate årsregnskab. [Refe
rence: joint ventures [member]]

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Investeringer i joint ventures
behandlet regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i joint Almindelig praksis: IAS 1 55
ventures, der behandles regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode. [Reference: joint ventures [member],
investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Investeringer i
dattervirksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i dattervirk Oplysning: IAS 27 10
somheder i en virksomheds separate årsregnskab. [Refe
rence: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociates

X instant,
debit

Investeringer i
dattervirksomheder, joint
ventures og associerede
virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer i joint Oplysning: IAS 27 10
ventures og associerede virksomheder i en virksomheds
separate årsregnskab. [Reference: associerede virksom
heder [member], joint ventures [member], dattervirksom
heder [member], investeringer i dattervirksomheder]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociatesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
X duration,
penseForTransactionRecognised debit
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

Den Europæiske Unions Tidende

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meMember

DA

ifrs-full

L 429/514

Præfiks

Investeringer i
dattervirksomheder, joint
ventures og associerede
virksomheder [abstract]
X instant,
debit

Den beløbsmæssige størrelse af investeringer, der ikke Almindelig praksis: IAS 1 55
behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode. [Reference: investeringer behandlet regnskabs
mæssigt efter den indre værdis metode]

Udstedelsesomkostninger, der
ikke indregnes som en
omkostning for transaktion,
der indregnes separat fra
overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Den beløbsmæssige størrelse af udstedelsesomkostninger, Oplysning: IFRS 3 B64 m
der ikke indregnes som en omkostning for transaktioner,
der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og
forpligtelser ved en virksomhedssammenslutning. [Refe
rence: virksomhedssammenslutninger [member]]

18.12.2020

Investeringer, der ikke er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Udstedt selskabskapital

Den pålydende værdi af udstedt selskabskapital.

eksempel: IAS 1 78 e

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Udstedt selskabskapital
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Oplysning: IAS 1 106
senterer udstedt selskabskapital.

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Udstedelse af konvertible
instrumenter

Egenkapitalbevægelser som følge af udstedelsen af konver Almindelig praksis:
tible instrumenter.
IAS 1 106 d

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Udstedelse af egenkapital

Stigningen i egenkapitalen som følge af udstedelsen af Oplysning: IAS 1 106 d iii
egenkapitalinstrumenter.

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
debit

Udstedelse, dagsværdimåling,
aktiver

Stigningen i dagsværdimålingen af aktiver, der hidrører fra Oplysning: IFRS 13 93 e iii
udstedelse af disse aktiver. [Reference: til dagsværdi [mem
ber]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Udstedelse, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Stigningen i dagsværdimålingen af virksomhedens egne Oplysning: IFRS 13 93 e iii
egenkapitalinstrumenter, der hidrører fra udstedelse af
disse egenkapitalinstrumenter. [Reference: til dagsværdi
[member], virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Udstedelse, dagsværdimåling,
forpligtelser

Stigningen i dagsværdimålingen af forpligtelser, der Oplysning: IFRS 13 93 e iii
hidrører fra udstedelse af disse forpligtelser. [Reference:
til dagsværdi [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100Subclassifications
OfAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Poster er nærmere beskrevet i
afsnit [800100]
Underklassifikation af aktiver,
forpligtelser og egenkapital

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

guidance

Poster er nærmere beskrevet i
afsnit [800200] Analyse af
indtægter og omkostninger

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCash
FlowsAdditionalDisclosures

guidance

Poster er nærmere beskrevet i
afsnit [800300]
Pengestrømsopgørelse,
yderligere oplysninger
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Referencer

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChan
gesInEquityAdditionalDisclosu
res

Poster er nærmere beskrevet i
afsnit [800400]
Egenkapitalopgørelse,
yderligere oplysninger

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegula
toryDeferralAccountsAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Poster under modtagelse fra
andre banker

Den beløbsmæssige størrelse af poster, der er overført fra Almindelig praksis: IAS 1 55
andre banker, men endnu ikke modtaget og behandlet af
virksomheden.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Poster under overførsel fra
andre banker

Den beløbsmæssige størrelse af poster, der er overført fra Almindelig praksis: IAS 1 55
andre banker, men endnu ikke modtaget og behandlet af
andre banker.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesA
xis

axis

Eventualforpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 3 B64 j
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Eventualforpligtelser [member]

Dette element står for aggregerede individuelle eventual Oplysning: IFRS 3 B64 j
forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Eventualforpligtelser«, hvis der ikke anvendes et
andet element. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

JointControlOrSignificantInflu
enceMember

member

Virksomheder med fælles
bestemmende eller betydelig
indflydelse på virksomhed
[member]

Dette element står for virksomheder, som har fælles Oplysning: IAS 24 19 b
bestemmende eller betydelig indflydelse på virksomheden.
Fælles bestemmende indflydelse er en kontraktlig aftalt
delt bestemmende indflydelse på en ordning, der kun
eksisterer, når beslutninger om de relevante aktiviteter
forudsætter enstemmigt samtykke fra de parter, der
deler den bestemmende indflydelse. Betydelig indflydelse
er beføjelsen til at deltage i de økonomiske og driftsmæs
sige beslutninger i den virksomhed, der er investeret i,
uden at have bestemmende indflydelse eller fælles bestem
mende indflydelse på disse.

DA

esef_cor
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Driftsfællesskaber [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 12 B4 c
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Driftsfællesskaber [member]

Dette element står for fælles ordninger, hvor de parter, Oplysning: IFRS 12 B4 c
der har fælles bestemmende indflydelse på ordningen, har
ret til aktiverne og forpligtelser med hensyn til passiverne,
der vedrører ordningen.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Joint ventures [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 27 17 b,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 27 16 b,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 12 B4 b,
oplysning: IFRS 4 39M —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Joint ventures [member]

Dette element står for fælles ordninger, hvor de parter, Oplysning: IAS 27 17 b,
der har fælles bestemmende indflydelse på ordningen, har oplysning: IAS 27 16 b,
ret til ordningens nettoaktiver.
oplysning: IFRS 12 B4 b,
oplysning: IFRS 4 39M a —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 4 39J a —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen
turerMember

member

Joint ventures, hvor
virksomheden er partner
[member]

Dette element står for joint ventures med virksomheden Oplysning: IAS 24 19 e
som partner i et joint venture. En venturedeltager er en
part i et joint venture, som har del i den fælles bestem
mende indflydelse på det pågældende joint venture. [Refe
rence: joint ventures [member]]
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KeyManagementPersonnelCom
pensation

X duration,
debit

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17
soner i virksomhedens ledelse. [Reference: Nøglepersoner
i virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse [mem
ber]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBene
fits

X duration,
debit

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen, andre langsigtede
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17 c
soner i virksomhedens ledelse i form af andre langsigtede
personaleydelser. [Reference: andre langsigtede personaley
delser, nøglepersoner i virksomhedens eller modervirk
somhedens ledelse [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBene
fits

X duration,
debit

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen, pensionsydelser

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17 b
soner i virksomhedens ledelse i form af pensionsydelser.
[Reference: Nøglepersoner i virksomhedens eller moder
virksomhedens ledelse [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X duration,
debit

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen, aktiebaseret
vederlæggelse

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17 e
soner i virksomhedens ledelse i form af aktiebaseret veder
læggelse. [Reference: Nøglepersoner i virksomhedens eller
modervirksomhedens ledelse [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensationShorttermEmployeeBe debit
nefits

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen, kortsigtede
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17 a
soner i virksomhedens ledelse i form af kortsigtede perso
naleydelser. [Reference: Nøglepersoner i virksomhedens
eller modervirksomhedens ledelse [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X duration,
debit

Vederlag til nøglepersoner i
ledelsen,
fratrædelsesgodtgørelser

Den beløbsmæssige størrelse af vederlaget til nøgleper Oplysning: IAS 24 17 d
soner i virksomhedens ledelse i form af fratrædelsesgodt
gørelser. [Reference: omkostninger til fratrædelsesgodtgø
relser, nøglepersoner i virksomhedens eller modervirk
somhedens ledelse [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelOfEn
tityOrParentMember

member

Nøglepersoner i virksomhedens Dette element står for de personer, der har direkte eller Oplysning: IAS 24 19 f
eller modervirksomhedens
indirekte indflydelse på og ansvar for planlægning og
ledelse [member]
gennemførelse af samt kontrol med aktiviteterne i virk
somheden, herunder bestyrelsesmedlemmer (interne eller
eksterne) i virksomheden.

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Grunde

DA

ifrs-full
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Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, eksempel: IAS 16 37 a
der repræsenterer grunde, som besiddes af virksomheden
til anvendelse i driften. [Reference: materielle anlægsakti
ver]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
debit

Etiket

Grunde og bygninger

Dokumentationsetikette

Referencer

LandAndBuildings

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, eksempel: IAS 16 37 b
der repræsenterer grunde og afskrivningsberettigede
bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften.
[Reference: bygninger, grunde, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Grunde og bygninger
[member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 b
aktiver, der repræsenterer grunde og afskrivningsberetti
gede bygninger og lignende strukturer, som anvendes i
driften. [Reference: bygninger, grunde, materielle anlægs
aktiver]

ifrs-full

LandMember

member

Grunde [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 a
aktiver, der repræsenterer grunde, som anvendes i driften.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

member

Mindst 15 år og højst 20 år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst 15 år og eksempel: IFRS 7 B11,
højst 20 år.
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanSevenYearsMember

member

Mindst fem år og højst syv år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst fem år og eksempel: IFRS 7 B11,
højst syv år.
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Mindst fem år og højst ti år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst fem år og Almindelig praksis: IAS 1
højst ti år.
112 c, eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

member

Mindst fem år [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst fem år. Oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B35 g,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

DA
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LaterThanFourMonthsMember

member

Mindst fire måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst fire måne Almindelig praksis:
der.
IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Mindst fire år og højst fem år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst fire år og Almindelig praksis: IAS 1
højst fem år.
112 c, oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanSixMonthsMember

member

Mindst en måned og højst seks Dette element står for et tidsinterval på mindst en måned eksempel: IFRS 7 B11,
måneder [member]
og højst seks måneder.
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Mindst en måned og højst tre
måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst en måned eksempel: IFRS 7 B11 b,
og højst tre måneder.
eksempel: IFRS 7 B35 b,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanTwoMonthsMember

member

Mindst en måned og højst to
måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst en måned Almindelig praksis: IAS 1
og højst to måneder.
112 c, eksempel: IFRS 7
IG20D, eksempel: IFRS 7 35N,
almindelig praksis:
IFRS 7 37 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Mindst et år og højst fem år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst et år og eksempel: IFRS 7 B11 d,
højst fem år.
eksempel: IFRS 7 IG31A
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ifrs-full

L 429/520

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter
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Dokumentationsetikette

Referencer

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Mindst et år og højst tre år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst et år og eksempel: IFRS 7 B35 e,
højst tre år.
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanTwoYearsMember

member

Mindst et år og højst to år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst et år og Almindelig praksis: IAS 1
højst to år.
112 c, oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Mindst et år [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst et år.

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Mindst syv år og højst ti år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst syv år og eksempel: IFRS 7 B11,
højst ti år.
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNotLa
terThanOneYearMember

member

Mindst seks måneder og højst
et år [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst seks eksempel: IFRS 7 B35 d,
måneder og højst et år.
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG28 c —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMember

member

Mindst seks måneder [member] Dette element står for et tidsinterval på mindst seks Almindelig praksis:
måneder.
IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Mindst ti år og højst 15 år
[member]

DA
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

LaterThanTenYearsMember

member

Mindst ti år [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst ti år.

Almindelig praksis: IAS 1
112 c, eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

member

Mindst tre måneder og højst
fire måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre Almindelig praksis:
måneder og højst fire måneder.
IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Mindst tre måneder og højst et Dette element står for et tidsinterval på mindst tre eksempel: IFRS 7 B11 c
år [member]
måneder og højst et år.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Mindst tre måneder og højst
seks måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre eksempel: IFRS 7 B35 c,
måneder og højst seks måneder.
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG28 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

member

Mindst tre måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre måne eksempel: IFRS 7 IG20D,
eksempel: IFRS 7 35N,
der.
almindelig praksis:
IFRS 7 37 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Mindst tre år og højst fem år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre år og eksempel: IFRS 7 B35 f,
højst fem år.
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFourYearsMember

member

Mindst tre år og højst fire år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre år og Almindelig praksis: IAS 1
højst fire år.
112 c, oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Mindst tre år [member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst tre år.

eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

member

Mindst 20 år og højst 25 år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst 20 år og eksempel: IFRS 7 B11,
højst 25 år.
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

member

Mindst to måneder og højst tre Dette element står for et tidsinterval på mindst to Almindelig praksis: IAS 1
måneder [member]
måneder og højst tre måneder.
112 c, eksempel: IFRS 7
IG20D, eksempel: IFRS 7 35N,
almindelig praksis:
IFRS 7 37 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Mindst to år og højst fem år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst 2 år og Almindelig praksis: IAS 1
højst 5 år.
112 c

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Mindst to år og højst tre år
[member]

Dette element står for et tidsinterval på mindst to år og Almindelig praksis: IAS 1
højst tre år.
112 c, oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecognitio
nExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Forpligtelser i henhold til korte
leasingkontrakter, hvor
undtagelsen fra indregning er
blevet anvendt

Beløbet vedrørende forpligtelser i henhold til korte Oplysning: IFRS 16 55
leasingkontrakter, som regnskabsmæssigt behandles i
henhold til afsnit 6 i IFRS 16. En kort leasingkontrakt
er en leasingkontrakt, som på påbegyndelsesdatoen har
en leasingperiode på højst 12 måneder. En leasingkon
trakt, som indeholder en købsoption, er ikke en kort
leasingkontrakt.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMember

member

Lejemålsforbedringer [member] Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer forbedringer af finansielt leasede
aktiver.
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X instant,
credit

Etiket

Leasingforpligtelser

Dokumentationsetikette

Referencer

LeaseLiabilities

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i henhold til Oplysning: IFRS 16 47 b
virksomhedens leasingkontrakter. En leasingkontrakt er en
kontrakt, eller en del af en kontrakt, ved hvilken brugs
retten til et aktiv (det underliggende aktiv) overdrages i en
periode mod vederlag.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Leasingforpligtelser [member]

Dette element står for leasingforpligtelser. [Reference: eksempel: IAS 7 C Afstemning
leasingforpligtelser]
af passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter,
eksempel: IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Leasingtilgodehavender
[member]

Dette element står for leasingtilgodehavender i henhold til Oplysning: IFRS 7 35H b iii,
leasingkontrakter.
oplysning: IFRS 7 35M b iii,
eksempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedParty
Transactions

X duration

Leasingkontrakter som
leasingtager, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af leasingkontrakter, hvor eksempel: IAS 24 21 d
virksomheden var leasingtager i transaktioner mellem
nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [mem
ber]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty
Transactions

X duration

Leasingkontrakter som
leasinggiver, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af leasingkontrakter, hvor eksempel: IAS 24 21 d
virksomheden var leasinggiver i transaktioner mellem
nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [mem
ber]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Virksomhedens juridiske form

Oplysning om virksomhedens juridiske form.

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLia
bilityMember

member

Eventualforpligtelse vedrørende Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende eksempel: IAS 37 88
retssager. [Reference: eventualforpligtelser [member]]
retssager [member]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
retssager

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAbs
tract

DA
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Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 Eksempel 10
retssager. [Reference: andre hensatte forpligtelser]
A — En retssag, eksempel: IAS
37 87
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Hensatte forpligtelser til
retssager [abstract]

Oplysning: IAS 1 138 a

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

LegalProceedingsProvisionMem
ber

member

Hensatte forpligtelser til
retssager [member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til retssager. eksempel: IAS 37 Eksempel 10
[Reference: andre hensatte forpligtelser [member]]
A — En retssag, eksempel:
IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEntity

text

Levetid for tidsbegrænset
virksomhed

Oplysning om virksomhedens levetid, hvis der er tale om Oplysning: IAS 1 138 d
en tidsbegrænset virksomhed.

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 1 i dagsværdihierarkiet
[member]

Dette element står for en kategori i dagsværdihierarkiet, Oplysning: IAS 19 142,
hvor input til værdiansættelsesmetoderne er officielle oplysning: IFRS 13 93 b
kurser (ikkeregulerede) på aktive markeder for identiske
aktiver eller forpligtelser, som virksomheden har adgang
til på målingstidspunktet.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

member

Niveau 2 og 3 i
dagsværdihierarkiet [member]

Dette element står for de kombinerede niveau 2- og Oplysning: IAS 19 142
niveau 3-kategorier i dagsværdihierarkiet. [Reference:
niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member], niveau 3 i dags
værdihierarkiet [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 2 i dagsværdihierarkiet
[member]

Dette element står for en kategori i dagsværdihierarkiet, Oplysning: IFRS 13 93 b
hvor input til værdiansættelsesmetoderne er andre input
end officielle kurser inkluderet på niveau 1, som kan
observeres for et aktiv eller en forpligtelse enten direkte
eller indirekte.

ifrs-full

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]

Dette element står for en kategori i dagsværdihierarkiet, Oplysning: IFRS 13 93 b
hvor input til værdiansættelsesmetoderne er ikkeobserve
rede input for aktivet eller forpligtelsen. Ikkeobserverede
input er input, for hvilke der ikke foreligger markedsdata,
og som er udviklet ved hjælp af de bedste tilgængelige
oplysninger om de forudsætninger, som markedsdel
tagerne ville anvende ved prisfastsættelsen af aktivet eller
forpligtelsen.
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X.XX instant

Graden af deltagelse i
virksomheden sammenlignet
med andre deltagende
virksomheder

Angivelsen af graden af deltagelse i virksomheden i en Oplysning: IAS 19 148 d v
ydelsesbaseret pensionsordning sammenlignet med andre
deltagende virksomheder. Eksempler på foranstaltninger,
som kan sikre en sådan angivelse, omfatter virksomhe
dens andel af de samlede bidrag til ordningen eller virk
somhedens andel af det samlede antal aktive medarbej
dere, pensionerede medarbejdere og tidligere medarbej
deres ret til ydelser, hvis disse oplysninger foreligger.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant

Omfang af prisindekset

Omfanget af det generelle prisindeks, der anvendes til at Oplysning: IAS 29 39 c
omregne oplysninger i årsregnskaber for en virksomhed,
hvis funktionelle valuta er en hyperinflationsøkonomis
valuta.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinanci
alStatements

text

Omfanget af den afrunding i
årsregnskabet

Oplysning om graden af afrunding ved præsentationen af Oplysning: IAS 1 51 e
beløb i årsregnskabet.

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

axis

Niveauer i dagsværdihierarkiet
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 19 142,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 13 93 b
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

Liabilities

X instant,
credit

Forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af en aktuel forpligtelse for
virksomheden til at overføre en økonomisk ressource som
følge af tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er
en rettighed, der kan frembringe økonomiske fordele.

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

Oplysning: IAS 1 55,
oplysning: IFRS 13 93 a,
oplysning: IFRS 13 93 b,
oplysning: IFRS 13 93 e,
oplysning: IFRS 8 28 d,
oplysning: IFRS 8 23
18.12.2020
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Dokumentationsetikette

Referencer

Forpligtelser hidrørende fra
efterforskning og vurdering af
mineralressourcer

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som hidrører Oplysning: IFRS 6 24 b
fra eftersøgning efter mineralressourcer, herunder minera
ler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressour
cer, efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder
til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af
den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed
af udvinding af mineralressourcen.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X instant,
credit

Passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter

Den beløbsmæssige størrelse af passiver, for hvilke penge eksempel: IAS 7 44D
strømme blev eller fremtidige pengestrømme vil blive
klassificeret som pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
i pengestrømsopgørelsen. [Reference: pengestrømme fra
(anvendt til) finansieringsaktiviteter, forpligtelser]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAxis

axis

Passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 7 44D
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

member

Passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter
[member]

Dette element står for passiver hidrørende fra finansie eksempel: IAS 7 44D
ringsaktiviteter. Det repræsenterer også standardværdien
for aksen »Passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter«,
hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference:
passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
credit

Forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i henhold til eksempel: IAS 1 55 —
udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter. Udløbsdato 1.1.2021,
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]
oplysning: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 37 e —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG20 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 IG37 a —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Forpligtelser over for
centralbanker

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser over for Almindelig praksis: IAS 1 55
centralbanker.
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Forpligtelser vedrørende
erstatningsudgifter [member]

Dette element står for en virksomheds forpligtelse til at Oplysning: IFRS 17 100
undersøge og honorere gyldige krav om erstatning i c — Ikrafttrædelse 1.1.2021
forbindelse med forsikrede begivenheder, der allerede
har fundet sted, herunder begivenheder, som har fundet
sted, men for hvilke kravene ikke er blevet anmeldt, og
andre påløbne forsikringsudgifter.

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsTha
tAriseFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant,
credit

Forpligtelser vedrørende
erstatningsudgifter, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 17

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelserne i forbin Oplysning:
delse med erstatningsudgifter hidrørende fra kontrakter IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17. [Reference: 1.1.2021
forpligtelser vedrørende erstatningsudgifter [member]]

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Forpligtelser hidrørende fra
aktiebaseret vederlæggelse

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som hidrører Oplysning: IFRS 2 51 b i
fra aktiebaseret vederlæggelse. Aktiebaseret vederlæggelse
er transaktioner, hvor virksomheden: a) modtager varer
eller tjenesteydelser fra leverandøren (herunder en ansat)
af disse varer eller tjenesteydelser som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, eller b) forpligter sig til at afregne
transaktionen med leverandøren som led i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning, når en anden koncernvirksomhed
modtager disse varer eller tjenesteydelser. [Reference:
aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Forpligtelser, der er medtaget i
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er Oplysning: IAS 1 54 p,
medtaget i afståelsesgrupper, der er klassificeret som oplysning: IFRS 5 38
besiddelse med henblik på salg. [Reference: forpligtelser,
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Overtagne forpligtelser

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af overtagne Oplysning: IFRS 3 B64 f iii
forpligtelser (f.eks. en forpligtelse vedrørende betinget
vederlag) som erlagt vederlag for en virksomhedssammen
slutning.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusines X duration,
sesAcquiredOrDisposed2013
credit

Forpligtelser i
dattervirksomheder eller
virksomheder, som er erhvervet
eller afhændet

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i de datter Oplysning: IAS 7 40 d
virksomheder eller andre virksomheder, hvor der er
opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference:
dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableT
hirdpartyCreditEnhancemen
tAxis

Forpligtelser målt til dagsværdi
og udstedt med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 13 98
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

axis
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Forpligtelser målt til dagsværdi
og udstedt med en uadskillelig
tredjemands kreditværdighed
[member]

Dette element står for forpligtelser målt til dagsværdi og Oplysning: IFRS 13 98
udstedt med en uadskillelig tredjemands kreditværdighed.
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »For
pligtelser målt til dagsværdi og udstedt med en uadskil
lelig tredjemands kreditværdighed«, hvis der ikke anvendes
et andet element. [Reference: forpligtelser, til dagsværdi
[member]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Forpligtelser [member]

Dette element står for en aktuel forpligtelse for virksom Oplysning: IFRS 13 93
heden til at overføre en økonomisk ressource som følge
af tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er en
rettighed, der kan frembringe økonomiske fordele. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier
af forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element.
[Reference: forpligtelser]

ifrs-full

LiabilitiesOrComponentsOfEqui X instant,
tyRelatingToDiscretionaryParti credit
cipationFeatures

Forpligtelser eller
egenkapitalelementer
vedrørende skønsmæssig
deltagelse

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser eller egen
kapitalelementer vedrørende skønsmæssig deltagelse.
Skønsmæssig deltagelse er en kontraktlig ret til som
supplement til garanterede ydelser at modtage yderligere
ydelser: a) som sandsynligvis vil udgøre en væsentlig del
af de samlede kontraktlige ydelser, b) hvis størrelse eller
tidspunkt i henhold til kontrakten bestemmes af udsteder,
og c) som i henhold til kontrakten er baseret på: i) indtje
ningen fra en bestemt pulje af kontrakter eller en bestemt
type kontrakter, ii) realiserede og/eller urealiserede inve
steringsafkast af en bestemt sammenlægning af aktiver,
som besiddes af udsteder, eller iii) resultatet i selskabet,
fonden eller en anden enhed, som udsteder kontrakten.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarial
PresentValueOfPromisedRetire
mentBenefits

Forpligtelser ud over
aktuarmæssig nutidsværdi af
lovede fratrædelsesydelser

Den beløbsmæssige størrelse af andre forpligtelser end Oplysning: IAS 26 35 a v
den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesy
delser i fratrædelsesordninger. [Reference: den aktuarmæs
sige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser]

X instant,
credit

eksempel: IFRS 4 IG22 f —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021
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Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er Oplysning: IFRS 12 29 a
indregnet i virksomhedens årsregnskab, som vedrører
virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomhe
der. [Reference: forpligtelser, ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder [member]]

LiabilitiesThatAriseBecauseInsu X instant,
rerIssuesOrFulfilsObligationsAri credit
singFromContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Forpligtelser, som følger, fordi
forsikringsgiver udsteder eller
opfylder forpligtelser, der
hidrører fra kontrakter inden
for anvendelsesområdet for
IFRS 4 og ikkeafledte
investeringskontrakter

Forpligtelser, som følger, fordi forsikringsgiver udsteder Oplysning: IFRS 4 39C
eller opfylder forpligtelser, der hidrører fra kontrakter a — Udløbsdato 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 3 og ikkeafledte
investeringskontrakter.

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignificantRe
strictionsApply

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithin
NextFinancialYear

X instant,
credit

Forpligtelser med betydelig
risiko for væsentlige
reguleringer inden for næste
regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der Oplysning: IAS 1 125 b
forudsættes at indebære en betydelig risiko for at
forårsage en væsentlig regulering af den beløbsmæssige
størrelse af disse forpligtelser inden for det næste regn
skabsår.

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

X instant,
credit

Ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Størrelsen af underskuddet eller overskuddet i en ydelses Oplysning: IAS 19 140 a
baseret pensionsordning justeret for en eventuelt begræn
sende virkning på et ydelsesbaseret aktiv til aktivets loft.
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Indtægter fra licensafgifter

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
fra licensafgifter.

Forpligtelser, hvorpå væsentlige Den beløbsmæssige størrelse af koncernens forpligtelser i Oplysning: IFRS 12 13 c
begrænsninger finder
koncernregnskabet, hvorpå væsentlige begrænsninger
anvendelse
(f.eks. vedtægtsbestemte, kontraktlige og lovbestemte
begrænsninger) finder anvendelse på virksomhedens
mulighed for at betale koncernens gæld.
Forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter
[abstract]

18.12.2020

ifrs-full

X instant,
credit

Forpligtelser indregnet i
virksomhedens årsregnskab,
som vedrører strukturerede
virksomheder

Den Europæiske Unions Tidende

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelationTo
StructuredEntities

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Licenser og franchiseaftaler

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 d
repræsenterer retten til at anvende visse immaterielle akti
ver, som ejes af en anden virksomhed, og retten til at
drive virksomhed ved brug af navn, handelsvarer, tjene
steydelser, metoder, støtte til reklame, markedsføring og
leverancer, som er blevet overdraget af en anden virksom
hed. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Licenser og franchiseaftaler
[member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, eksempel: IAS 38 119 d
der repræsenterer retten til at bruge visse immaterielle
aktiver, som ejes af en anden virksomhed, og retten til
at drive virksomhed ved brug af navn, varer, tjenestey
delser, metoder, støtte til reklame, markedsføring og leve
rancer, som er blevet overdraget af en anden virksomhed.
[Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licenser [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, Almindelig praksis:
der repræsenterer retten til at bruge visse immaterielle IAS 38 119
aktiver, som ejes af en anden enhed. [Reference: immate
rielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Livsforsikringskontrakter
[member]

Dette element står for livsforsikringskontrakter. [Refe Almindelig praksis:
rence: typer af forsikringskontrakter [member]]
IFRS 4 Oplysning —
Udløbsdato 1.1.2021:

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Forventede kredittab i
løbetiden [member]

Dette element står for de forventede kredittab i løbetiden, Oplysning: IFRS 7 35H b,
som følger af eventuelle misligholdelsesbegivenheder, der oplysning: IFRS 7 35M b
finder sted i hele det finansielle instruments forventede
løbetid. [Reference: type måling af forventede kredittab
[member]]

ifrs-full

LimitationsThatMayResultInIn
formationNotFullyReflecting
FairValueOfAssetsAndLiabilitie
sInvolved

text

Redegørelse for formål med
anvendt metode og for
begrænsninger ved metoden,
der kan betyde, at oplysninger
ikke fuldt ud afspejler
dagsværdien af de pågældende
aktiver og forpligtelser

Redegørelsen for formålet med den anvendte metode og Oplysning: IFRS 7 41 b
for begrænsninger ved metoden, der kan betyde, at oplys
ningerne ikke fuldt ud afspejler dagsværdien af de pågæl
dende aktiver og forpligtelser i forbindelse med en
følsomhedsanalyse, som afspejler indbyrdes afhængighed
mellem risikovariabler.

L 429/531

X instant,
debit
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Elementtype og
attributter

text

Etiket

Referencer

Beskrivelsen af de poster i totalindkomstopgørelse, hvori Oplysning: IAS 38 118 d
afskrivninger på immaterielle aktiver er medtaget. [Refe
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill, afskrivnin
ger]

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQua table
lified

Regnskabsposter, der ikke er
dimensionalt klassificeret

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAsset
text
sAndLiabilitiesRepresentingCon
tinuingInvolvementInDerecogni
sedFinancialAssets

Beskrivelse af poster
vedrørende indregnede aktiver
og passiver, der repræsenterer
fortsat engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

Beskrivelsen af de poster i opgørelsen af finansiel stilling, Oplysning: IFRS 7 42E a
hvor den regnskabsmæssige værdi af de aktiver og
passiver, der repræsenterer virksomhedens fortsatte enga
gement i de finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt,
er indregnet. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Likviditetsrisiko [member]

Dette element står for risikoen for, at en virksomhed vil
have vanskeligt ved at imødekomme forpligtelser
tilknyttet finansielle forpligtelser, som indfries ved over
dragelse af likvide beholdninger eller andre finansielle
aktiver. [Reference: finansielle aktiver, finansielle forplig
telser]

Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 32

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Levende dyr [member]

Dette element står for levende dyr.

Almindelig praksis: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Lånetilsagn [member]

Dette element står for faste tilsagn om at yde kredit på Oplysning: IFRS 7 B8E,
oplysning: IFRS 7 35M
forhåndsfastlagte vilkår og betingelser.

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCombi member
nationMember

Lån, der er overtaget ved en
virksomhedssammenslutning
[member]

Dette element står for lån, der er overtaget ved en virk eksempel: IFRS 3 B64 h
somhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Udlån til banker

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens udlån til Almindelig praksis: IAS 1 55
banker.

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCusto
mers

X instant,
debit

Udlån til kunder

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens udlån til Almindelig praksis: IAS 1 55
kunder.

18.12.2020

LineItemsIncludingAmortisatio
nOfIntangibleAssetsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Lån og tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeafledte finansielle Oplysning: IFRS 7 8
aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som c — Udløbsdato 1.1.2021
ikke har nogen officiel pris på et aktivt marked, bortset
fra: a) aktiver, som virksomheden har til hensigt at sælge
øjeblikkeligt eller på kort sigt, og som skal klassificeres
som besiddelse med handel for øje, samt aktiver, som
virksomheden ved første indregning klassificerer til dags
værdi med indregning i resultatet af ændringer i dags
værdi, b) aktiver, som virksomheden ved første indregning
klassificerer som disponible for salg, eller c) aktiver, hvor
ejeren muligvis ikke genvinder stort set hele sin oprinde
lige investering, bortset fra når dette skyldes en kreditfor
ringelse. Disse skal klassificeres som disponible for salg.
En kapitalandel, som er erhvervet ved en sammenlægning
af aktiver, som ikke er lån eller tilgodehavender (en kapi
talandel i en investeringsforening eller lignende) er eksem
pelvis ikke et lån eller et tilgodehavende. [Reference:
afledte finansielle aktiver]

ifrs-full

LoansAndReceivablesCategory
Member

member

Lån og tilgodehavender,
kategori [member]

Dette element står for kategorien lån og tilgodehavender Oplysning: IFRS 7 8
under finansielle aktiver. [Reference: lån og tilgodehaven c — Udløbsdato 1.1.2021
der]

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer X instant,
mittedLenderToDemandAccele credit
ratedRepayment

Misligholdte lån, som gør det
muligt for långiver at kræve
tilbagebetaling

Den beløbsmæssige størrelse af misligholdte lån, som Oplysning: IFRS 7 19
gjorde det muligt for långiver at kræve tilbagebetaling.

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Misligholdte lån

Den beløbsmæssige størrelse af misligholdte lån.

Oplysning: IFRS 7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Modtagne lån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne lån.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Lån til offentlige myndigheder

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens lån til Almindelig praksis: IAS 1 55
offentlige myndigheder.

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Lån til offentlige myndigheder
[member]

Dette element står for lån til offentlige myndigheder.

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Langfristet del af langfristede
lån

Den langfristede del af langfristede lån. [Reference: lån] Almindelig praksis: IAS 1 55

Den Europæiske Unions Tidende

LoansAndReceivables

DA

ifrs-full
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Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
L 429/533

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Langfristede lån [member]

Dette element står for langfristede lån. [Reference: lån]

eksempel: IAS 7 C Afstemning
af passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter,
eksempel: IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Lange kontrakter [member]

Dette element står for lange kontrakter med kunder.

eksempel: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Langfristede indskud

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede indskud i Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden.

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsProvi X instant,
sion
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser til retssager

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte eksempel: IAS 37 Eksempel 10
forpligtelser til retssager. [Reference: hensatte forpligtelser A — En retssag, eksempel:
til retssager]
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Diverse andre langfristede
hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af diverse andre langfristede Almindelig praksis: IAS 1 78 d
hensatte forpligtelser. [Reference: diverse andre hensatte
forpligtelser]

ifrs-full

LongtermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser til tabsgivende
kontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte eksempel: IAS 37 66
forpligtelser til tabsgivende kontrakter. [Reference:
hensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakter]

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X instant,
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser til omkostninger
vedrørende afvikling,
reetablering og genopretning

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte eksempel: IAS 37 D
forpligtelser til omkostninger vedrørende afvikling, reetab Eksempler: Oplysninger,
lering og genopretning. [Reference: hensatte forpligtelser eksempel: IAS 37 87
til omkostninger vedrørende afvikling, reetablering og
genopretning]

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

X instant,
credit

Langfristede hensatte
Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte eksempel: IAS 37 70
forpligtelser til omstrukturering forpligtelser til omstrukturering. [Reference: hensatte
forpligtelser til omstrukturering]

ifrs-full

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser til garantier

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte eksempel: IAS 37 Eksempel 1
forpligtelser til garantier. [Reference: hensatte forpligtelser Garantier, eksempel:
til garantier]
IAS 37 87
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Tabselement [member]

Dette element står for tabselementet i forpligtelsen Oplysning: IFRS 17 100
vedrørende den resterende dækningsperiode. En virk b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
somhed skal fastslå (eller forøge) et tabselement i forplig
telsen vedrørende den resterende dækningsperiode for en
tabsgivende gruppe og vise de tab, der er indregnet ved
anvendelse af afsnit 47-48 i IFRS 17. Tabselementet
bestemmer de beløb, der præsenteres i resultatet som
tilbageførsel af tab på tabsgivende grupper, og som
således er udelukket fra at indgå i fastsættelsen af forsik
ringsindtægter. [Reference: forsikringskontrakter [mem
ber], nettoforpligtelser eller -aktiver vedrørende den reste
rende dækning, ekskl. tabselementer [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

X duration,
debit

Det tab, der er indregnet i totalindkomstopgørelsen, Oplysning: IFRS 7 20A
Tab hidrørende fra ophør af
indregning af finansielle aktiver hidrørende fra ophør af indregning af finansielle aktiver,
målt til amortiseret kostpris
som er målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInte
restsInStructuredEntities

X duration,
debit

Tab, som vedrører
kapitalandele i strukturerede
virksomheder

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
debit

Tab hidrørende fra ændringer i Tabene hidrørende fra ændringer i dagsværdien af afledte Almindelig praksis: IAS 1 85
dagsværdien af afledte
finansielle instrumenter, der er indregnet i resultatet.
finansielle instrumenter
[Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
debit

Tab hidrørende fra afhændelse
af investeringsejendomme

Tabene hidrørende fra afhændelse af investeringsejen Almindelig praksis:
domme. [Reference: investeringsejendomme]
IAS 1 112 c

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
debit

Tab hidrørende fra afhændelse
af investeringer

Tabene hidrørende fra afhændelse af investeringer.

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Tab hidrørende fra afhændelse
af anlægsaktiver

Tabene hidrørende fra afhændelse af anlægsaktiver. [Refe Almindelig praksis:
rence: anlægsaktiver]
IAS 1 112 c

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Tab hidrørende fra afhændelse
af materielle anlægsaktiver

Tabene hidrørende fra afhændelse af materielle anlægs Oplysning: IAS 1 98 c
aktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens tab, som eksempel: IFRS 12 B26 b
vedrører virksomhedens kapitalandele i strukturerede virk
somheder. [Reference: ukonsoliderede, strukturerede virk
somheder [member]]

Den Europæiske Unions Tidende
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Dokumentationsetikette

Referencer

X duration,
debit

Tab hidrørende fra afgørelse af Tabene hidrørende fra afgørelse af retssager.
retssager

ifrs-full

LTELicencesMember

member

LTE-licenser [member]

Dette element står for LTE-licenser. [Reference: licenser og Almindelig praksis:
franchiseaftaler]
IAS 38 119

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Maskiner

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, eksempel: IAS 16 37 c
der repræsenterer afskrivningsberettigede maskiner med
lang levetid anvendt i driften. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

MachineryMember

member

Maskiner [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 c
aktiver, der repræsenterer afskrivningsberettigede maskiner
med lang levetid anvendt i driften. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

member

Større
virksomhedssammenslutninger
[member]

Dette element står for større virksomhedssammenslutnin eksempel: IAS 10 22 a
ger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Større kunder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 8 34
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Kunder [member]

Dette element står for kunder. Det repræsenterer også Oplysning: IFRS 8 34
standardværdien for aksen »Større kunder«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Større ordinære
aktietransaktioner [member]

Dette element står for større aktietransaktioner. [Refe eksempel: IAS 10 22 f
rence: ordinære aktier [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember member

Væsentlige køb af aktiver
[member]

Dette element står for væsentlige køb af aktiver.

ifrs-full

ManagementConclusionOnFair
PresentationAsConsequenceOf
Departure

text

Ledelsens konklusion om et
retvisende billede i forbindelse
med afvigelse

Ledelsens konklusion om, at årsregnskabet giver et retvi Oplysning: IAS 1 20 a
sende billede af virksomhedens finansielle stilling, indtje
ning og pengestrømme, hvis virksomheden er afveget fra
et krav i en IFRS.

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

X instant,
debit

Obligatoriske
reservebeholdninger i
centralbanker

Den beløbsmæssige størrelse af reservebeholdningen i en Almindelig praksis:
centralbank med henblik på opfyldelse af reservekravene. IAS 1 112 c

Oplysning: IAS 1 98 f

Væsentligste
skatteomkostnings(skatteindtægts-) elementer
[abstract]
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Markedsmetode [member]

Dette element står for en værdiansættelsesmetode, der eksempel: IFRS 13 62
anvender priser og andre relevante oplysninger skabt
ved markedstransaktioner med identiske eller sammenlig
nelige (dvs. lignende) aktiver, forpligtelser eller en gruppe
af aktiver og forpligtelser, såsom en forretningsenhed.

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

member

Markedssammenlignelige
virksomheder [member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 IE63,
svarende til markedsmetoden, der omfatter en analyse af eksempel: IFRS 13 B5
input fra sammenlignelige virksomheder (f.eks. EBITDAmultiplum, omsætningsmultiplikator, diskontering for
manglende omsættelighed, kontrolpræmie) på det aktuelle
marked. [Reference: markedsmetode [member]]

ifrs-full

MarketComparablePricesMem
ber

member

Markedssammenlignelige priser
[member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 IE63,
svarende til markedsmetoden, der omfatter en analyse af eksempel: IFRS 13 B5
input fra sammenlignelige priser (f.eks. kvadratmeterpris)
på det aktuelle marked. [Reference: markedsmetode
[member]]

ifrs-full

MarketRiskMember

member

Markedsrisiko [member]

Dette element står for risikoen for, at dagsværdien af eller
fremtidige pengestrømme fra et finansielt instrument vil
svinge som følge af ændringer i markedspriser. Markeds
risiko omfatter tre typer risici: valutarisiko, renterisiko og
anden prisrisiko. [Reference: valutarisiko [member], rente
risiko [member], andre pris- og kursrisici [member],
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Kundemarkeder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 c
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Kundemarkeder [member]

Dette element står for alle kundemarkeder. Det repræsen eksempel: IFRS 15 B89 c
terer også standardværdien for aksen »Kundemarkeder«,
hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Avisnavne og udgivelsestitler

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 b
repræsenterer de rettigheder, der er erhvervet gennem
registrering af avisnavne og udgivelsestitler. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a ii —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 32

L 429/537
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MarketApproachMember
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Elementtype og
attributter

member

Etiket

Avisnavne og udgivelsestitler
[member]

Dokumentationsetikette

Referencer

MastheadsAndPublishingTitles
Member

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, eksempel: IAS 38 119 b
der repræsenterer de rettigheder, der er erhvervet gennem
registrering af avisnavne og udgivelsestitler. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAbs
tract

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsMem
ber

member

Væsentlige afstemningsposter
[member]

Dette element står for væsentlige reguleringer til afstem Oplysning: IFRS 8 28
ning af poster i virksomhedens årsregnskab.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Matrix prisfastsættelse
[member]

Dette element står for en særlig matematisk værdiansæt eksempel: IFRS 13 B7
telsesmetode svarende til markedsmetoden, der primært
anvendes til at værdiansætte nogle typer af finansielle
instrumenter såsom gældsinstrumenter uden kun at være
afhængig af officielle kurser for de specifikke værdipapirer,
men derimod benytte sig af værdipapirernes sammen
hæng med andre toneangivende noterede værdipapirer.
[Reference: markedsmetode [member], finansielle instru
menter, kategori [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

member

Modne biologiske aktiver
[member]

Dette element står for modne biologiske aktiver. Modne eksempel: IAS 41 43
biologiske aktiver er aktiver, som er klar til at blive høstet
(for forbrugsaktiver), eller som kan være genstand for
regelmæssig høstning (for bæreraktiver). [Reference: biolo
giske aktiver]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivativeFi text block
nancialLiabilities

Oplysning om løbetidsanalyse
af afledte finansielle
forpligtelser [text block]

Oplysninger om løbetidsanalyse for afledte finansielle Oplysning: IFRS 7 39 b
forpligtelser, herunder de kontraktlige restløbetider for
de afledte finansielle forpligtelser, for hvilke kontraktlige
løbetider er væsentlige for forståelsen af tidspunktet for
pengestrømmene. [Reference: afledte finansielle forpligtel
ser]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderivati text block
veFinancialLiabilities

Oplysning om løbetidsanalyse
af ikkeafledte finansielle
forpligtelser [text block]

Oplysninger om en løbetidsanalyse af ikkeafledte finansi Oplysning: IFRS 7 39 a
elle forpligtelser (herunder udstedte finansielle garantikon
trakter), som viser de kontraktlige restløbetider. [Refe
rence: afledte finansielle forpligtelser]

DA

ifrs-full
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Løbetid [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 61,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 15 120 b i,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 120 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
oplysning: IFRS 7 42E e,
oplysning: IFRS 7 23B a

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Maksimal kreditrisiko

Det beløb, der bedst udtrykker den maksimale kreditrisiko Oplysning: IFRS 7 35K a,
uden hensyntagen til eventuel sikkerhedsstillelse eller oplysning: IFRS 7 36
andre udvidelser af kreditværdigheden (f.eks. nettingafta a — Udløbsdato 1.1.2021
ler, der ikke opfylder kriterierne for modregning i henhold
til IAS 32). [Reference: kreditrisiko [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRiskFinancialInstrumentsToW
hichImpairmentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

X instant

Maksimal kreditrisiko,
finansielle instrumenter, for
hvilke kravene til
værdiforringelse i IFRS 9 ikke
finder anvendelse

Det beløb, der bedst udtrykker den maksimale kreditrisiko Oplysning: IFRS 7 36 a
hidrørende fra finansielle instrumenter, for hvilke kravene
til værdiforringelse i IFRS 9 ikke finder anvendelse. [Refe
rence: maksimal kreditrisiko]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRis
kOfFinancialAssets

X instant

Maksimal kreditrisiko
hidrørende fra finansielle
aktiver, der er klassificeret som
målt til dagsværdi gennem
resultatet

Den maksimale kreditrisiko hidrørende fra finansielle akti Oplysning: IFRS 7 9 a
ver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem
resultatet. [Reference: kreditrisiko [member], maksimal
kreditrisiko]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRis
kOfLoansOrReceivables

X instant

Maksimal kreditrisiko
hidrørende fra lån eller
tilgodehavender

Den maksimale kreditrisiko hidrørende fra lån eller Oplysning: IFRS 7 9
tilgodehavender. [Reference: lån og tilgodehavender, kredi a — Udløbsdato 1.1.2021
trisiko [member], maksimal kreditrisiko]

L 429/539
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Maksimal kreditrisiko
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Det beløb, der bedst udtrykker den maksimale kreditrisiko Oplysning: IFRS 17 131
ved regnskabsårets afslutning hidrørende fra kontrakter a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17. [Reference:
kreditrisiko [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X instant

Maksimal eksponering for tab
som følge af fortsat
engagement

Det beløb, der bedst repræsenterer virksomhedens maksi Oplysning: IFRS 7 42E c
male eksponering for tab som følge af dens fortsatte
engagement i finansielle aktiver, hvor indregning er
ophørt.

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
InterestsInStructuredEntities

X instant

Maksimal eksponering for tab
som følge af kapitalandele i
strukturerede virksomheder

Det beløb, der på bedste vis repræsenterer virksomhedens Oplysning: IFRS 12 29 c
maksimale eksponering for tab som følge af dens kapital
andele i strukturerede virksomheder. [Reference: ukonso
liderede, strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOfStruc X instant,
turedEntitiesWhichEntityIsReq
credit
uiredToAbsorbBeforeOtherPar
ties

Loft for tab fra strukturerede
virksomheder, som
virksomheden skal absorbere
før andre parter

Loftet for tab fra strukturerede virksomheder, som virk eksempel: IFRS 12 B26 d
somheden skal absorbere før andre parter. [Reference:
ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Måling [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 40 32A,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 41 50,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPlan
tAndEquipment

text

Målingsgrundlag, materielle
anlægsaktiver

De ved opgørelsen af den regnskabsmæssige bruttoværdi Oplysning: IAS 16 73 a
anvendte målingsgrundlag for en kategori af materielle
anlægsaktiver. [Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi
[member], materielle anlægsaktiver]

18.12.2020
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MaximumExposureToCredi
tRiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17
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MeasurementPeriodAdjust
X duration
mentsRecognisedForParticula
rAssetsLiabilitiesNoncontrolling
InterestsOrItemsOfConsidera
tion

Målingsperiodereguleringer, der Den beløbsmæssige størrelse af målingsperioderegulerin Oplysning: IFRS 3 B67 a iii
er indregnet for bestemte
ger, der er indregnet for bestemte aktiver, forpligtelser,
aktiver, forpligtelser,
egenkapitalinteresser eller vederlagsposter, hvis den
minoritetsinteresser eller
første regnskabsmæssige behandling af en virksomheds
vederlagsposter
sammenslutning ikke er fuldendt. Målingsperioden er
den periode efter overtagelsestidspunktet, i hvilken den
overtagende virksomhed kan regulere de foreløbige
beløb, der er indregnet for en virksomhedssammenslut
ning. [Reference: minoritetsinteresser, virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
medieproduktion

Omkostningerne til medieproduktion.

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Handelsvarer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen eksempel: IAS 1 78 c,
terer værdien af varer, der er erhvervet med henblik på almindelig praksis: IAS 2 37
videresalg. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Fusionsreserver

Et egenkapitalelement, der kan være resultatet af en virk Almindelig praksis: IAS 1 55
somhedssammenslutning, som ikke er omfattet af IFRS 3.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Fusionsreserver [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der kan være Almindelig praksis: IAS 1 108
resultatet af en virksomhedssammenslutning, som ikke er
omfattet af IFRS 3.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Metode til vurdering af
forventede kredittab [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 7 IG20B,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eksempel: IFRS 7 35H,
eller begreberne i tabellen.
eksempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Metode til vurdering af
forventede kredittab [member]

Dette medlem står for alle metoder til vurdering af forven eksempel: IFRS 7 IG20B,
tede kredittab. Forventede kredittab er det vægtede eksempel: IFRS 7 35H,
gennemsnit af kredittab med de respektive risici for eksempel: IFRS 7 35I
misligholdelse som vægte. Dette element repræsenterer
også standardværdien for aksen »Metode til vurdering af
forventede kredittab«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairValue text
OfInstrumentsOrInterests

Beskrivelse af metode for
opgørelse af dagsværdien af
instrumenter eller interesser

Beskrivelsen af metoden for opgørelse af dagsværdien af Oplysning: IFRS 3 B64 f iv
den overtagende virksomheds egenkapitalinteresser, der er
overdraget som vederlag ved en virksomhedssammenslut
ning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [membe
r]]

DA
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Beskrivelse af metoder og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen

Beskrivelsen af metoder og forudsætninger, der er lagt til Oplysning: IFRS 7 40 b
grund ved udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse for de
typer markedsrisici, virksomheden er udsat for. [Refe
rence: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Oparbejdningsmetoder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 38 118
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Oparbejdningsmetoder
[member]

Dette element står for alle oparbejdningsmetoder. Det Oplysning: IAS 38 118
repræsenterer også standardværdien for aksen »Oparbejd
ningsmetoder«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedTo
DetermineSupplementaryInfor
mation

text

Beskrivelse af anvendt
omregningsmetode ved
opgørelse af supplerende
oplysninger

Beskrivelsen af den anvendte omregningsmetode ved Oplysning: IAS 21 57 c
opgørelsen af virksomhedens supplerende oplysninger,
hvis virksomheden præsenterer oplysningerne i en
valuta, som afviger fra enten den funktionelle valuta
eller præsentationsvalutaen.

ifrs-full

MethodsToDetermineAmoun
tOfChangesInFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sAttributableToChangesInCredi
tRisk

text

Beskrivelse af metoder til at
opgøre den beløbsmæssige
størrelse af ændringer i
dagsværdien af finansielle
aktiver og finansielle
forpligtelser, som kan henføres
til ændringer i kreditrisikoen

Beskrivelsen af de anvendte metoder til at opgøre den Oplysning: IFRS 7 11 a
beløbsmæssige størrelse af ændringer i dagsværdien af
finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, som kan
henføres til ændringer i kreditrisikoen, herunder en forkla
ring på, hvorfor denne metode bruges. [Reference: kredi
trisiko [member], finansielle aktiver, finansielle forpligtel
ser]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensiti text
vityAnalysisReflectingInterde
pendenciesBetweenRiskVariables

Beskrivelse af metode,
parametrene og
forudsætninger, der lægges til
grund ved udarbejdelsen af
følsomhedsanalysen, der
afspejler den indbyrdes
afhængighed mellem
risikovariabler

Beskrivelsen af den metode, parametre og antagelser, der Oplysning: IFRS 7 41 a
er lagt til grund ved udarbejdelsen af en følsomhedsana
lyse, f.eks. value-at-risk, der afspejler den indbyrdes afhæn
gighed mellem risikovariabler (f.eks. rentesatser og valuta
kurser), og anvendes til at styre finansielle risici.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Axis

Metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 117
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.

axis

18.12.2020

text
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Dokumentationsetikette

Referencer

Metoder, der anvendes til
måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [member]

Dette element står for de metoder, der anvendes til måling Oplysning: IFRS 17 117
af kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17. a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Meto
der, der anvendes til måling af kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 17«, hvis der ikke anvendes
et andet element.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Anvendte metoder til at måle
risici

Beskrivelsen af de metoder, der er anvendt til at måle Oplysning: IFRS 7 33 b
risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInAssociates

text

Anvendt metode til
Beskrivelsen af den metode, der er anvendt til regnskabs Oplysning: IAS 27 16 c,
regnskabsmæssig behandling af mæssig behandling af investeringer i associerede virksom oplysning: IAS 27 17 c
investeringer i associerede
heder. [Reference: associerede virksomheder [member]]
virksomheder

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInJointVentures

text

Anvendt metode til
Beskrivelsen af den metode, der er anvendt til regnskabs Oplysning: IAS 27 16 c,
regnskabsmæssig behandling af mæssig behandling af investeringer i joint ventures. [Refe oplysning: IAS 27 17 c
investeringer i joint ventures
rence: joint ventures [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInSubsidiaries

text

Anvendt metode til
Beskrivelsen af den metode, der er anvendt til regnskabs Oplysning: IAS 27 16 c,
regnskabsmæssig behandling af mæssig behandling af investeringer i dattervirksomheder. oplysning: IAS 27 17 c
investeringer i
[Reference: dattervirksomheder [member]]
dattervirksomheder

ifrs-full

MethodUsedToDetermineSettle text
mentAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

Metode, der lægges til grund
for opgørelsen af
afregningsbeløbet for et
allerede eksisterende forhold,
for transaktion, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen

Beskrivelsen af den metode, der er lagt til grund for opgø Oplysning: IFRS 3 B64 l iv
relsen af afregningsbeløbet for allerede eksisterende
forhold, for transaktioner, der indregnes separat fra over
tagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssam
menslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Mineaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i tilknytning til Almindelig praksis: IAS 16 37
virksomhedens mineaktiviteter.

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Mineaktiver [member]

Dette element står for mineaktiver. [Reference: mineakti Almindelig praksis: IAS 16 37
ver]

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Mineejendom [member]

Dette element står for ejendom i tilknytning til mineakti Almindelig praksis: IAS 16 37
viteter.

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Minerettigheder [member]

Dette element står for rettigheder i tilknytning til mine Almindelig praksis:
IAS 38 119
aktiviteter.

L 429/543
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MiscellaneousAssetsAbstract

Diverse aktiver [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfEq
uityAbstract

Diverse egenkapitalelementer
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAbs
tract

Diverse omsætningsaktiver
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabilitie
sAbstract

Diverse kortfristede
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Diverse egenkapital [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Diverse forpligtelser [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAsset
sAbstract

Diverse anlægsaktiver [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

Diverse langfristede
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Diverse øvrig totalindkomst
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingEx X duration,
debit
pense

Diverse andre
driftsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af diverse andre drifts Almindelig praksis:
omkostninger. [Reference: andre driftsindtægter (drifts IAS 1 112 c
omkostninger)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingIn
come

X duration,
credit

Diverse andre driftsindtægter

Den beløbsmæssige størrelse af diverse andre driftsindtæg Almindelig praksis:
ter. [Reference: andre driftsindtægter (driftsomkostninger)] IAS 1 112 c

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Diverse andre hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af diverse andre hensatte Almindelig praksis: IAS 1 78 d
forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Member

member

Diverse andre hensatte
forpligtelser [member]

Dette element står for diverse andre hensatte forpligtelser. Oplysning: IAS 37 84
[Reference: andre hensatte forpligtelser [member]]

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

member

Diverse andre reserver
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 108
senterer diverse reserver, som virksomheden ikke oplyser
separat i samme opgørelse eller note. [Reference: andre
reserver [member]]

DA

ifrs-full
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ModelUsedToMeasureInvest
mentProperty

text

Oplysning om, hvorvidt en
virksomhed har anvendt
dagsværdi- eller
kostprismodellen ved måling af
sin investeringsejendom

Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har anvendt Oplysning: IAS 40 75 a
dagsværdi- eller kostprismodellen ved måling af sin inve
steringsejendom. [Reference: dagsværdimodellen [mem
ber], til kostpris [member], investeringsejendomme]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Realkreditlån [member]

Dette element står for en kategori af finansielle aktiver, eksempel: IFRS 7 IG40B,
der repræsenterer lån til finansiering af køb af aktiver, eksempel: IFRS 7 6, eksempel:
hvor aktivet tjener som sikkerhed for lånet.
IFRS 7 IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Motorkøretøjer

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der eksempel: IAS 16 37 f
repræsenterer selvkørende landkøretøjer, som anvendes i
virksomhedens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

MotorVehiclesMember

member

Motorkøretøjer [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 f
aktiver, der repræsenterer selvkørende landkøretøjer, som
anvendes i virksomhedens drift. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Ydelsesbaserede
pensionsordninger med flere
virksomheder [member]

Dette element står for ydelsesbaserede (ikkeoffentlige) Oplysning: IAS 19 33 b,
pensionsordninger, der: a) samler aktiver fra forskellige oplysning: IAS 19 34 b
virksomheder, som ikke er under samme bestemmende
indflydelse, og b) benytter disse aktiver til personaley
delser til ansatte i mere end én virksomhed, således at
størrelsen af bidrag og ydelser bestemmes uden hensyn
til, hvilken virksomhed der beskæftiger de pågældende
ansatte. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMet
hodMember

member

Overskudsvurderingsmetode
for flere perioder [member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 B11 c
svarende til indkomstmetoden, der omfatter en analyse af
overskuddet over perioder, og anvendes til at måle dags
værdien af nogle immaterielle aktiver. [Reference:
indkomstmetode [member]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Den overtagne virksomheds
navn

Navnet på den eller de virksomheder, som den over Oplysning: IFRS 3 B64 a
tagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member]]

L 429/545

ifrs-full

Diverse tidsintervaller [abstract]
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MiscellaneousTimeBandsAbs
tract

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

NameOfAssociate

text

Den associerede virksomheds
navn

Navnet på den associerede virksomhed. [Reference: Oplysning: IAS 27 17 b i,
associerede virksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b i,
oplysning: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfEntityWhoseConsolida
tedFinancialStatementsHaveBe
enProducedForPublicUse

text

Navn på den virksomhed, hvis
koncernregnskab er blevet
udarbejdet og offentliggjort

Navnet på virksomhedens øverste modervirksomhed eller Oplysning: IAS 27 16 a
en mellemliggende modervirksomhed, hvis koncernregn
skaber, som er i overensstemmelse med IFRS, er blevet
udarbejdet og offentliggjort. [Reference: konsoliderede
[member], IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNature text
OfRelationshipWithGovernment

Navn på myndighed og art af
forbindelse med myndighed

Navnet på myndigheden og arten af dennes forbindelse Oplysning: IAS 24 26 a
med den regnskabsaflæggende virksomhed (dvs. bestem
mende indflydelse, fælles bestemmende indflydelse eller
betydelig indflydelse). [Reference: myndighed [member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Navn på driftsfællesskab

Navnet på et driftsfællesskab. [Reference: driftsfællesskaber Oplysning: IFRS 12 21 a i
[member]]

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Navn på joint venture

Navnet på et joint venture. [Reference: joint ventures Oplysning: IAS 27 17 b i,
[member]]
oplysning: IAS 27 16 b i,
oplysning: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEntity text
ProducingPubliclyAvailableFi
nancialStatements

Navn på den overordnede
modervirksomhed, der
fremlægger offentlige
årsregnskaber

Navnet på den overordnede modervirksomhed, der frem Oplysning: IAS 24 13
lægger offentlige årsregnskaber.

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Modervirksomhedens navn

Navnet på virksomhedens modervirksomhed. [Reference: Oplysning: IAS 1 138 c,
oplysning: IAS 24 13
modervirksomhed [member]]

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrOt
herMeansOfIdentification

text

Navn på regnskabsaflæggende
virksomhed eller anden form
for identifikation

Navnet på den regnskabsaflæggende virksomhed eller Oplysning: IAS 1 51 a
anden form for identifikation.

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dattervirksomhedens navn

Navnet på en dattervirksomhed. [Reference: dattervirk Oplysning: IAS 27 17 b i,
somheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b i,
oplysning: IFRS 12 12 a,
oplysning: IFRS 12 19B a

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

text

Navn på koncernens øverste
modervirksomhed

Navnet på den øverste part med bestemmende indflydelse Oplysning: IAS 1 138 c,
i koncernen.
oplysning: IAS 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm
ployeeGroupsCovered

text

Navne på arbejdsgivere og
dækkede ansatte

Navnene på arbejdsgivere og ansatte, der er omfattet af Oplysning: IAS 26 36 a
fratrædelsesordninger.

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTrans
ferredDuringPeriodWhichDo
NotQualifyForDerecognition

text

Beskrivelse af arten af
overdragne finansielle aktiver,
hvor indregning ikke er ophørt
fuldt ud

Beskrivelsen af arten af overdragne finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 7 42D a
hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud. [Reference: over
dragne finansielle aktiver, hvor indregning ikke er ophørt
fuldt ud [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Beskrivelse af arten af
virksomhedens risici og afkast
tilknyttet ejendomsretten

Beskrivelsen af arten af virksomhedens risici og afkast Oplysning: IFRS 7 42D b
tilknyttet ejendomsretten til overdragne finansielle aktiver,
hvor indregning ikke er ophørt fuldt ud. [Reference:
finansielle aktiver]

ifrs-full

NetAmountArisingFromInsuran member
ceContractsMember

Nettobeløb hidrørende fra
Dette element står for nettebeløbet hidrørende fra forsik Almindelig praksis: IFRS 4
forsikringskontrakter [member] ringskontrakter. Det repræsenterer også standardværdien Oplysning — Udløbsdato
for aksen »Beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter«, 1.1.2021:
hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: typer
af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe
ceivefixedInterestRateSwapsFor
WhichNetCashFlowsAreExchan
ged

Nettobeløb for receiverrenteswaps, for hvilke der
udveksles nettopengestrømme

X instant,
credit

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede eksempel: IFRS 7 B11D c
pengestrømme i forbindelse med nettobeløb for receiverrenteswaps, for hvilke der udveksles nettopengestrømme.
[Reference: swapkontrakt [member]]

L 429/547
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X instant,
debit

Etiket

Aktiver (forpligtelser)

Dokumentationsetikette

Referencer

NetAssetsLiabilities

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver med fradrag af den Almindelig praksis:
beløbsmæssige størrelse af forpligtelser.
IAS 1 112 c, eksempel: IFRS 1
IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

NetDebt

X instant,
credit

Nettogæld

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens nettogæld. Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Udskudte nettoskatteaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af udskudte skatteaktiver Almindelig praksis:
fratrukket udskudte skatteforpligtelser, når det absolutte IAS 12 81 g i
beløb for udskudte skatteaktiver er større end det abso
lutte beløb for udskudte skatteforpligtelser. [Reference:
udskudte skatteaktiver, udskudte skatteforpligtelser]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Udskudte
nettoskatteforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af udskudte skatteforplig Almindelig praksis:
telser fratrukket udskudte skatteaktiver, når det absolutte IAS 12 81 g i
beløb for udskudte skatteforpligtelser er større end det
absolutte beløb for udskudte skatteaktiver. [Reference:
udskudte skatteaktiver, udskudte skatteforpligtelser]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAxis

axis

Ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 19 140 a
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

DA

ifrs-full
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Nettoaktiver (forpligtelser)
[abstract]
member

Indre værdi [member]

Dette element står for en værdiansættelsesmetode til eksempel: IFRS 13 IE63,
eksempel: IFRS 13 93 d
sammenligning af værdien af aktiver og forpligtelser.
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(forpligtelser) [abstract]

Udskudte nettoskatteaktiver og
-forpligtelser [abstract]
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Etiket
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member

Ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[member]

Dette element står for den ydelsesbaserede pensionsfor Oplysning: IAS 19 140 a
pligtelse (aktiv). Det repræsenterer også standardværdien
for aksen »Ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)«, hvis
der ikke anvendes et andet element. [Reference: ydelses
baseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Indtjent nettopræmie

Den beløbsmæssige størrelse af præmier indtjent på Almindelig praksis: IAS 1 85
forsikringskontrakter efter fradrag af reassurancepræmier.
[Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

X instant,
NetFinancialAssetsSu
bjectToOffsettingEnforceableMa debit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Nettobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale

Det resterende beløb efter fradrag af de beløb, der falder Oplysning: IFRS 7 13C e
ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende
aftale, og som ikke er modregnet i finansielle aktiver, i
nettobeløbet for finansielle aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsva
rende aftale, præsenteret i opgørelsen af finansiel stilling.

ifrs-full

NetFinancialAssetsSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

Nettobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale [abstract]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSu
X instant,
bjectToOffsettingEnforceableMa debit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatementOf
FinancialPosition

Nettobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i
opgørelsen af finansiel stilling

Den Europæiske Unions Tidende

NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Member

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Nettobeløbet for finansielle aktiver, der modregnes eller Oplysning: IFRS 7 13C c
falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsva
rende aftale, præsenteret i opgørelsen af finansiel stilling.
[Reference: finansielle aktiver]
L 429/549

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSu
X instant,
bjectToOffsettingEnforceableMa credit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

Nettobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

Nettobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale [abstract]

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSu
X instant,
bjectToOffsettingEnforceableMa credit
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatementOf
FinancialPosition

Nettobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i
opgørelsen af finansiel stilling

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatementOf
FinancialPositionAbstract

Nettobeløb for finansielle
forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en
retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i
opgørelsen af finansiel stilling
[abstract]

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Valutakursgevinst, netto

Det resterende beløb efter fradrag af de beløb, der falder Oplysning: IFRS 7 13C e
ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende
aftale, og som ikke er modregnet i finansielle forpligtelser,
i nettobeløbet for finansielle forpligtelser, der modregnes
eller falder ind under en retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i opgørelsen af finansiel
stilling.

Nettobeløbet for finansielle forpligtelser, der modregnes Oplysning: IFRS 7 13C c
eller falder ind under en retskraftig »master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i opgørelsen af finansiel
stilling. [Reference: finansielle forpligtelser]

Nettogevinsten hidrørende fra valutakursforskelle. [Refe Almindelig praksis:
IAS 21 52 a
rence: valutakursgevinst (valutakurstab)]

18.12.2020

Nettobeløb for finansielle
aktiver, der modregnes eller
falder ind under en retskraftig
»master netting« eller
tilsvarende aftale, præsenteret i
opgørelsen af finansiel stilling
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

NetFinancialAssetsSu
bjectToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatementOf
FinancialPositionAbstract

Referencer
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NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Valutakurstab, netto

Nettotabet hidrørende fra valutakursforskelle. [Reference: Almindelig praksis:
valutakursgevinst (valutakurstab)]
IAS 21 52 a

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Nettoinvestering i finansiel
leasingkontrakt

Bruttoinvesteringen i den finansielle leasingkontrakt Oplysning: IFRS 16 94
diskonteret med den interne rente i leasingkontrakten.
En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved
hvilken i det væsentlige samtlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten til et underliggende aktiv
overdrages. Bruttoinvestering i en finansiel leasingkontrakt
er det samlede beløb af: a) leasinggivers tilgodehavender i
form af leasingydelser i henhold til en finansiel leasing
kontrakt, og b) ikkegaranteret restværdi, der tilfalder
leasinggiver. Den interne rente i en leasingkontrakt er
den rente, som ved leasingkontraktens indgåelse får
nutidsværdien af a) leasingydelserne og b) den ikkegaran
terede restværdi til at være lig med det samlede beløb af i)
dagsværdien af det underliggende aktiv og ii) leasinggivers
direkte startomkostninger.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemai
ningCoverageExcludingLos
sComponentMember

member

Nettoforpligtelser eller -aktiver
vedrørende den resterende
dækningsperiode, ekskl.
tabselementer [member]

Dette element står for nettoforpligtelserne eller -aktiverne Oplysning: IFRS 17 100
vedrørende den resterende dækning, ekskl. tabselementer. a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
En forpligtelse vedrørende den resterende dæknings
periode er en virksomheds forpligtelse til at undersøge
og honorere gyldige krav om erstatning i henhold til
eksisterende forsikringskontrakter i forbindelse med
forsikrede begivenheder, der endnu ikke har fundet sted
(dvs. den forpligtelse, der vedrører den del af dæknings
perioden, der endnu er tilbage). [Reference: forsikrings
kontrakter [member], tabselement [member]]

ifrs-full

NetMovementInDeferredTaxAri
singFromRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Nettobevægelse i udskudt skat
forbundet med saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i udskudt Oplysning:
skat forbundet med saldi for regulatoriske aktiver og IFRS 14 24, oplysning:
forpligtelser vedrørende resultatet. [Reference: udskudt IFRS 14 B12 b
skatteaktiv forbundet med saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser, udskudt skatteforpligtelse forbundet med
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser, resultatet]
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Elementnavn/URI-rolle

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveIncome
Abstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTaxAb
stract

Nettobevægelse i andre saldi
for regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i saldi for Almindelig praksis: IFRS 14
regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet, IE5, almindelig praksis: IFRS
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme 14 25
opgørelse eller note. [Reference: nettobevægelse i saldi
for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resul
tatet]

Nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende øvrig
totalindkomst [abstract]

X duration,
credit

Nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i saldi for Oplysning: IFRS 14 23,
regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet. oplysning: IFRS 14 35
[Reference: saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
[member], resultatet]

Nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet [abstract]

X duration,
credit

Nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat

nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat
[abstract]

Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i saldi for Oplysning: IFRS 14 24,
regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet oplysning: IFRS 14 B12 a
og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference:
nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser vedrørende resultatet, nettobevægelse i udskudt skat
forbundet med saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser vedrørende resultatet]

18.12.2020
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X duration,
credit
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tedToProfitOrLoss
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Nettobevægelse i saldi for
Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i saldi for Oplysning: IFRS 14 B25
regulatoriske aktiver og
regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet,
forpligtelser vedrørende
som kan henføres til minoritetsinteresser. [Reference:
resultatet, som kan henføres til nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forplig
minoritetsinteresser
telser vedrørende resultatet, minoritetsinteresser]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossDirectlyAssocia
tedWithDiscontinuedOperation

X duration,
credit

Nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet, der er direkte
forbundet med ophørte
aktiviteter

Den beløbsmæssige størrelse af nettobevægelsen i saldi for Oplysning: IFRS 14 25
regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet,
der er direkte forbundet med ophørte aktiviteter. [Refe
rence: nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende resultatet, ophørte aktiviteter
[member]]

ifrs-full

NetworkInfrastructureMember

member

Netinfrastruktur [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer netinfrastruktur. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nye IFRS-standarder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 8 30 b
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nye IFRS-standarder [member]

Dette element står for IFRS-standarder, som er udgivet, Oplysning: IAS 8 30 b
men endnu ikke er trådt i kraft. Det repræsenterer også
standardværdien for aksen »Nye IFRS-standarder«, hvis der
ikke anvendes et andet element. [Reference: IFRS-stan
darder [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Nye forpligtelser,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Det indregnede beløb for nye eventualforpligtelser, der Almindelig praksis:
indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference: IFRS 3 B67 c
eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssam
menslutning]

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Nye hensatte forpligtelser,
andre hensatte forpligtelser

Det indregnede beløb for nye andre hensatte forpligtelser. Almindelig praksis:
[Reference: andre hensatte forpligtelser]
IAS 37 84 b

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYear
Member

member

Ni år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet ni år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

L 429/553

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

beløb.

Referencer

Sikringsinstruments nominelle
beløb

Et sikringsinstruments nominelle
sikringsinstrumenter [member]]

[Reference: Oplysning: IFRS 7 23B a,
oplysning: IFRS 7 24A d

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strumentsInHedgingRelations
hipsToWhichAmendmentsFo
rInterestRateBenchmarkRefor
mAreApplied

X instant

Nominelt beløb for
sikringsinstrumenter i
sikringsforhold, på hvilke
ændringer af
rentebenchmarkreformen
anvendes

Det nominelle beløb for sikringsinstrumenterne i sikrings Oplysning: IFRS 7.24H e
forhold, på hvilke virksomheden anvender undtagelserne i
anvendelsesområdet for ændringerne i forbindelse med
rentebenchmarkreformen. [Reference: sikringsinstruments
nominelle beløb]

ifrs-full

NominalOrPrincipalAmountOf
FinancialInstrumentOnDisconti
nuationOfMeasurementAtFair
ValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRisk

X instant

Nominelt beløb eller hovedstol
for finansielt instrument i
forbindelse med ophør af
måling til dagsværdi gennem
resultatet, da et afledt
kreditinstrument anvendes til
at styre kreditrisikoen

Det nominelle beløb eller hovedstolen for et finansielt Oplysning: IFRS 7 24G c
instrument i forbindelse med ophør af målingen til dags
værdi gennem resultatet, da et afledt kreditinstrument
anvendes til at styre den kreditrisiko, der er forbundet
med det pågældende finansielle instrument. [Reference:
kreditrisiko [member], afledte finansielle instrumenter
[member], finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRepor
tingPeriodAxis

axis

ikkeregulerende begivenheder
efter regnskabsårets afslutning
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 10 21
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

ikkeregulerende begivenheder
efter regnskabsårets afslutning
[member]

Dette element står for begivenheder, som opstår mellem Oplysning: IAS 10 21
regnskabsårets afslutning og det tidspunkt, hvor årsregn
skabet godkendes til offentliggørelse, og begrunder sig i
forhold, der opstod efter regnskabsårets afslutning. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Ikkeregu
lerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning«, hvis
der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDis
tributionToOwnersBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sue

X instant,
debit

Uddeling af udbytte ved
udlodning til ejere af
ikkekontante aktiver før det
tidspunkt, hvor årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse

Den beløbsmæssige størrelse af ikkekontante aktiver, der Oplysning: IFRIC 17 17 b
skal udloddes som udbytte, når anmeldelsesdatoen er efter
regnskabsårets afslutning, men før årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDis
tributionToOwnersBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sueAtFairValue

X instant,
debit

Uddeling af udbytte ved
udlodning til ejere af
ikkekontante aktiver før det
tidspunkt, hvor årsregnskabet
godkendes til offentliggørelse,
til dagsværdi

Dagsværdien af ikkekontante aktiver, der skal udloddes Oplysning: IFRIC 17 17 c
som udbytte, når anmeldelsesdatoen er efter regnskabs
årets afslutning, men før årsregnskabet godkendes til
offentliggørelse. [Reference: til dagsværdi [member], udde
ling af udbytte ved udlodning til ejere af ikkekontante
aktiver før det tidspunkt, hvor årsregnskabet godkendes
til offentliggørelse]

18.12.2020

X.XX instant

Den Europæiske Unions Tidende

NominalAmountOfHedgingIn
strument

DA

ifrs-full

L 429/554

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket
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Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af ikkekontante aktiver Oplysning: IFRS 9 3.2.23 a,
(såsom gælds- eller egenkapitalinstrumenter), der er oplysning: IAS 39 37
stillet som sikkerhed over for erhververen, og hvor erhver a — Udløbsdato 1.1.2021
veren i henhold til en kontrakt eller almindelig praksis har
ret til at sælge eller genpantsætte pantet.

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAcqui X instant,
reeRecognisedAtAcquisitionDate credit

Minoritetsinteresse i den
overtagne virksomhed, der er
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Den beløbsmæssige størrelse af en minoritetsinteresse i Oplysning: IFRS 3 B64 o i
den overtagne virksomhed, der er indregnet på overtagel
sestidspunktet for virksomhedssammenslutninger, hvor
den overtagende virksomhed besidder mindre end
100 % af egenkapitalinteresserne i den overtagne virk
somhed på overtagelsestidspunktet. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Minoritetsinteresser

Den beløbsmæssige størrelse af kapitalandele i en datter Oplysning: IAS 1 54 q,
virksomhed, der ikke direkte eller indirekte kan henføres oplysning: IFRS 10 22,
til en modervirksomhed. [Reference: dattervirksomheder oplysning: IFRS 12 12 f
[member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

member

Minoritetsinteresser [member]

Dette element står for kapitalandele i en dattervirksom Oplysning: IAS 1 106
hed, der ikke direkte eller indirekte kan henføres til
modervirksomheden.

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Langfristede periodiserede
indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede periodiserede Almindelig praksis:
indtægter. [Reference: periodiserede indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Langfristede modtagne forskud
fra kunder

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede betalinger, der Almindelig praksis: IAS 1 55
er modtaget for varer eller tjenesteydelser, der skal leveres
i fremtiden. [Reference: forskud fra kunder]

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der ikke opfylder Oplysning: IAS 1 66,
definitionen af omsætningsaktiver. [Reference: omsæt oplysning: IFRS 12 B12 b ii,
ningsaktiver]
eksempel: IFRS 12 B10 b

L 429/555

ikkekontante aktiver, der er
stillet som sikkerhed, og hvor
erhververen i henhold til en
kontrakt eller almindelig
praksis har ret til at sælge eller
genpantsætte pantet
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NoncashAssetsPledgedAsCollate X instant,
ralForWhichTransfereeHas
debit
RightByContractOrCustomTo
SellOrRepledgeCollateral

DA

ifrs-full
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Anlægsaktiver [abstract]

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

member

Anlægsaktiver, som besiddes
Dette element står for anlægsaktiver, der er disponible for eksempel: IFRS 13 IE60,
med henblik på salg [member] umiddelbart salg i deres aktuelle stand i henhold til eksempel: IFRS 13 94,
normale og sædvanlige vilkår for salg af sådanne aktiver, almindelig praksis: IFRS 5 38
og salget er højst sandsynligt. [Reference: anlægsaktiver]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForDis
tributionToOwners

X instant,
debit

Anlægsaktiver eller
Den beløbsmæssige størrelse af anlægsaktiver eller afstå Oplysning: IFRS 5 38,
afståelsesgrupper klassificeret
elsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på oplysning: IFRS 5 5A
som besiddelse med henblik på udlodning til ejerne. [Reference: anlægsaktiver]
udlodning til ejerne

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
debit

Anlægsaktiver og
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg

Den beløbsmæssige størrelse af anlægsaktiver eller afstå Oplysning: IFRS 5 38
elsesgrupper, der er klassificeret med henblik på salg.
[Reference: afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Member

member

Anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg [member]

Dette element står for anlægsaktiver eller afståelsesgrup Almindelig praksis:
per, der er klassificeret med henblik på salg. [Reference: IAS 36 127
afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg [member], anlægsaktiver, som besiddes
med henblik på salg [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistribution
ToOwners

X instant,
debit

Anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg eller
besiddelse med henblik på
udlodning til ejerne

Den beløbsmæssige størrelse af anlægsaktiver eller afstå Oplysning: IAS 1 54 j
elsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med
henblik på salg eller besiddelse med henblik på udlodning
til ejerne. [Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper
klassificeret som besiddelse med henblik på udlodning til
ejerne, anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klas
sificeret som besiddelse med henblik på salg]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistribution
ToOwnersAbstract

Anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg eller
besiddelse med henblik på
udlodning til ejerne [abstract]

18.12.2020

ifrs-full

Den Europæiske Unions Tidende

NoncurrentAssetsAbstract

DA

ifrs-full
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Etiket
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Andre anlægsaktiver end
Den beløbsmæssige størrelse af andre anlægsaktiver end Oplysning: IFRS 8 33 b
finansielle instrumenter,
finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, pensions
udskudte skatteaktiver,
aktiver og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter.
pensionsaktiver og rettigheder i [Reference: udskudte skatteaktiver, finansielle instrumen
henhold til
ter, kategori [member], anlægsaktiver, typer af forsikrings
forsikringskontrakter
kontrakter [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Anlægsaktiver indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
anlægsaktiver, som er overtaget ved en virksomhedssam IFRS 3 B64 i
menslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Langfristede biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede biologiske Oplysning: IAS 1 54 f
aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets
Member

member

Langfristede biologiske aktiver
[member]

Dette element står for langfristede biologiske aktiver. Almindelig praksis: IAS 41 50
[Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Langfristede kontraktlige
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede kontraktlige Oplysning: IFRS 15 105
aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Langfristede kontraktlige
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede kontraktlige Oplysning: IFRS 15 105
forpligtelser. [Reference: kontraktlige forpligtelser]

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Langfristede udstedte
gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte langfristede Almindelig praksis: IAS 1 55
gældsinstrumenter. [Reference: udstedte gældsinstrumen
ter]

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Langfristede indskud fra
kunder

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede indskud fra Almindelig praksis: IAS 1 55
kunder. [Reference: indskud fra kunder]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancia
lAssets

X instant,
debit

Langfristede afledte finansielle
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede afledte Almindelig praksis: IAS 1 55
finansielle aktiver. [Reference: afledte finansielle aktiver]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Langfristede afledte finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede afledte Almindelig praksis: IAS 1 55
finansielle forpligtelser. [Reference: afledte finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Langfristet skyldigt udbytte

Den beløbsmæssige størrelse af langfristet skyldigt Almindelig praksis: IAS 1 55
udbytte. [Reference: skyldigt udbytte]

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Langfristede skyldige
punktafgifter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede skyldige Almindelig praksis: IAS 1 78
punktafgifter. [Reference: skyldige punktafgifter]

L 429/557

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

NoncurrentAssetsOtherThanFi
nancialInstrumentsDeferred
TaxAssetsPostemploymentBene
fitAssetsAndRightsArisingUn
derInsuranceContracts
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ifrs-full
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NoncurrentFinanceLeaseReceiva X instant,
bles
debit

Langfristede finansielle
leasingtilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
leasingtilgodehavender. [Reference: finansielle leasingtil
godehavender]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 25
aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver
til amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 f
aktiver målt til amortiseret kostpris. [Reference: finansielle
aktiver til amortiseret kostpris]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
X instant,
FairValueThroughOtherCompre debit
hensiveIncome

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 h
aktiver til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: finansielle aktiver til dagsværdi gennem øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst [abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

DA

ifrs-full
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Den Europæiske Unions Tidende

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
til dagsværdi gennem resultatet aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet]

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet
[abstract]

X instant,
debit

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Almindelig praksis: IAS 1 55,
aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet, der er klas oplysning: IFRS 7 8
sificeret som besiddelse med handelshensigt. [Reference: a — Udløbsdato 1.1.2021
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassifi
ceret som besiddelse med handelshensigt]

18.12.2020

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret som besiddelse
med handelshensigt

Elementnavn/URI-rolle
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette
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Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
klassificeret ved første
indregning eller efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet, der er klas
sificeret som sådanne ved første indregning eller efterføl
gende. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet, klassificeret ved første indregning eller efterføl
gende]

ifrs-full

X instant,
NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
debit
LossMandatorilyMeasuredAtFair
Value

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
som skal klassificeres som målt
til dagsværdi

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 a
aktiver, som skal klassificeres som målt til dagsværdi i
overensstemmelse med IFRS 9. [Reference: finansielle
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, som skal klassifi
ceres som målt til dagsværdi]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForReacq
uisitionOfOwnEquityInstru
ments

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
målt som sådan i
overensstemmelse med
undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, målt som sådan a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
i overensstemmelse med undtagelsen vedrørende gener
hvervelse af egne egenkapitalinstrumenter. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, målt
som sådanne i overensstemmelse med undtagelsen ved
generhvervelse af egne egenkapitalinstrumenter]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForRepur
chaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver
til dagsværdi gennem resultatet,
målt som sådan i
overensstemmelse med
undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8
aktiver til dagsværdi gennem resultatet, målt som sådan a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
i overensstemmelse med undtagelsen vedrørende
tilbagekøb af egne finansielle forpligtelser. [Reference:
finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet målt
som sådanne i overensstemmelse med undtagelsen
vedrørende tilbagekøb af egne finansielle forpligtelser]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvai
lableforsale

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver
disponible for salg

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8
aktiver disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver d — Udløbsdato 1.1.2021
disponible for salg, langfristede finansielle aktiver]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Langfristede finansielle aktiver
målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 h
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst]

L 429/559
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NoncurrentFinancialAssetsAt
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Langfristede finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 25
forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Langfristede finansielle
forpligtelser til amortiseret
kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 g,
forpligtelser målt til amortiseret kostpris. [Reference: oplysning: IFRS 7 8
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris]
f — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Langfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet. [Refe
rence: finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resul
tatet]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Langfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
som besiddelse med
handelshensigt

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder
definitionen af »som besiddes med handelshensigt«. [Refe
rence: langfristede finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Langfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret
ved første indregning eller
efterfølgende

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IFRS 7 8 e
forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet, der er
klassificeret som sådanne ved første indregning eller efter
følgende. [Reference: finansielle forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet, klassificeret ved første indregning eller
efterfølgende]

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Langfristede offentlige tilskud

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede offentlige Almindelig praksis: IAS 1 55
tilskud, der er indregnet i opgørelsen af finansiel stilling
som udskudt indtægt. [Reference: myndighed [member],
udskudt indtægt, offentlige tilskud]

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Langfristede hold-til-udløbinvesteringer

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hold-til-udløb- Oplysning: IFRS 7 8
investeringer. [Reference: hold-til-udløb-investeringer]
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Langfristede skyldige renter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede skyldige Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
renter. [Reference: skyldige renter]

Langfristede finansielle
forpligtelser til dagsværdi
gennem resultatet [abstract]

18.12.2020

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

NoncurrentFinancialLiabilities

DA

ifrs-full

L 429/560

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavende
renter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis:
vende renter. [Reference: tilgodehavende renter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Langfristede varebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede varebehold Oplysning: IAS 1 54 g
ninger. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

NoncurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAbstract

Langfristede varebeholdninger
relatereret til
udvindingsaktiviteter [abstract]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInEquity X instant,
InstrumentsDesignatedAtFairVa debit
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

Langfristede investeringer i
egenkapitalinstrumenter, der
klassificeres til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede investeringer i Oplysning: IFRS 7 8 h
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: investeringer i egenkapitalinstrumenter, der klassifi
ceres til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOtherT
hanInvestmentsAccountedFor
UsingEquityMethod

X instant,
debit

Langfristede investeringer, der
ikke behandles
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede investeringer, Almindelig praksis: IAS 1 55
der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode. [Reference: investeringer behandlet regn
skabsmæssigt efter den indre værdis metode, anlægsakti
ver, investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Langfristede leasingforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede leasingforplig Oplysning: IFRS 16 47 b
telser. [Reference: leasingforpligtelser]

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Langfristede forudbetalte
leasingydelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forudbetalte Almindelig praksis: IAS 1 55
leasingydelser. [Reference: langfristede forudbetalinger]

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Langfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af gæld, der ikke opfylder Oplysning: IAS 1 69,
definitionen af kortfristet gæld. [Reference: kortfristede oplysning: IFRS 12 B12 b iv,
forpligtelser]
eksempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Langfristede forpligtelser
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for lang Almindelig praksis:
fristede forpligtelser, der er overtaget ved en virksomheds IFRS 3 B64 i
sammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslut
ninger [member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceiva
bles

X instant,
debit

Langfristede lån og
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede lån og tilgode Oplysning: IFRS 7 8
havender. [Reference: lån og tilgodehavender]
c — Udløbsdato 1.1.2021
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X instant,
debit

Langfristede ikkekontante
aktiver, der er stillet som
sikkerhed, og hvor erhververen
i henhold til en kontrakt eller
almindelig praksis har ret til at
sælge eller genpantsætte pantet

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede ikkekontante Oplysning: IFRS 9 3.2.23 a,
aktiver (såsom gælds- eller egenkapitalinstrumenter), der oplysning: IAS 39 37
er stillet som sikkerhed over for erhververen, og hvor a — Udløbsdato 1.1.2021
erhververen i henhold til en kontrakt eller almindelig
praksis har ret til at sælge eller genpantsætte pantet.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Langfristede malmlagre

Klassifikation af langfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af malmlagre. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Langfristede
leverandørforpligtelser og
andre langfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede leverandørfor Oplysning: IAS 1 54 k
pligtelser og andre langfristede forpligtelser. [Reference:
andre langfristede forpligtelser, langfristede leverandørfor
pligtelser]

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

ifrs-full

Langfristede
leverandørforpligtelser og
andre langfristede forpligtelser
[abstract]
X instant,
credit

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende køb af energi. [Reference: forpligtelser
vedrørende køb af energi]

NoncurrentPayablesForPurchase X instant,
OfNoncurrentAssets
credit

Langfristede forpligtelser
vedrørende køb af
anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende køb af anlægsaktiver. [Reference: forpligtelser
vedrørende køb af anlægsaktiver]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSe
curityAndTaxesOtherThanInco
meTax

X instant,
credit

Langfristede forpligtelser
Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
vedrørende socialsikring og
vedrørende socialsikring og andre skatter end indkomst
andre skatter end indkomstskat skat. [Reference: forpligtelser vedrørende social sikring og
andre skatter end indkomstskat]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelated
Parties

X instant,
credit

Langfristede forpligtelser over
for nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
over for nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member], forpligtelser over for nærtstående parter]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTradeSup X instant,
credit
pliers

Langfristede
leverandørforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede betalinger til Almindelig praksis: IAS 1 78
leverandører af varer og tjenesteydelser, som anvendes i
virksomhedens aktiviteter. [Reference: leverandørforplig
telser]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

Langfristet del af udstedte
langfristede obligationer

Den langfristede del af udstedte langfristede obligationer. Almindelig praksis:
[Reference: udstedte obligationer]
IAS 1 112 c

X instant,
credit

18.12.2020

Langfristede forpligtelser
vedrørende køb af energi
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Langfristet del af langfristede
lån efter type [abstract]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Langfristet del af udstedte
langfristede omsætningspapirer

Den langfristede del af udstedte langfristede omsætnings Almindelig praksis:
papirer. [Reference: udstedte kortfristede omsætningspapi IAS 1 112 c
rer]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Langfristet del af langfristede
modtagne lån

Den langfristede del af langfristede modtagne lån. [Refe Almindelig praksis:
rence: modtagne lån]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Langfristet del af udstedte
langfristede gældsbreve og
obligationer

Den langfristede del af udstedte langfristede gældsbreve og Almindelig praksis:
obligationer. [Reference: udstedte gældsbreve og obligatio IAS 1 112 c
ner]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Langfristet del af langfristede
modtagne sikrede lån

Den langfristede del af langfristede modtagne sikrede lån. Almindelig praksis:
[Reference: modtagne sikrede banklån]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentUnsecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Langfristet del af langfristede
modtagne usikrede lån

Den langfristede del af langfristede modtagne usikrede lån. Almindelig praksis:
[Reference: modtagne usikrede banklån]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Langfristet del af andre
langfristede lån

Den langfristede del af andre langfristede lån. [Reference: Almindelig praksis:
andre lån]
IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Langfristede forudbetalinger

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forudbetalin eksempel: IAS 1 78 b
ger. [Reference: forudbetalinger]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Langfristede forudbetalinger og Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forudbeta Almindelig praksis:
langfristede periodiserede
linger og langfristede periodiserede indtægter. [Reference: IAS 1 112 c
indtægter
forudbetalinger, periodiserede indtægter]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncomeAbs
tract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Langfristede
programmeringsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede programme Almindelig praksis: IAS 1 55
ringsaktiver. [Reference: programmeringsaktiver]

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte Oplysning: IAS 1 54 l
forpligtelser. [Reference: hensatte forpligtelser]

Den Europæiske Unions Tidende
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NoncurrentProvisionsAbstract

Langfristede hensatte
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Langfristede hensatte
forpligtelser vedrørende
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede hensatte Oplysning: IAS 1 78 d
forpligtelser vedrørende personaleydelser. [Reference:
hensatte forpligtelser vedrørende personaleydelser]

ifrs-full

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
langfristede tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Oplysning: IAS 1 54 h,
vender fra salg og tjenesteydelser og andre langfristede oplysning: IAS 1 78 b
tilgodehavender. [Reference: langfristede tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser, andre langfristede tilgodehaven
der]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
hos associerede selskaber

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender hos associerede virksomheder. [Reference: associe
rede virksomheder [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDu
eFromJointVentures

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
hos joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender hos joint ventures. [Reference: joint ventures
[member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDu
eFromRelatedParties

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
hos nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha eksempel: IAS 1 78 b
vender hos nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
fra kontrakter med kunder

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Oplysning: IFRS 15 105
vender fra kontrakter med kunder. [Reference: tilgodeha
vender fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
fra udlejning af ejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender fra udlejning af ejendomme. [Reference: tilgodeha
vender fra udlejning af ejendomme]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
fra salg af ejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender fra slag af ejendomme. [Reference: tilgodehavender
fra salg af ejendomme]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
fra andre skatter end
indkomstskat

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha Almindelig praksis: IAS 1 78 b
vender fra andre skatter end indkomstskat. [Reference:
tilgodehavender fra andre skatter end indkomstskat]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssetsDe X instant,
debit
finedBenefitPlan

Langfristet ydelsesbaseret aktiv

Den beløbsmæssige størrelse af det langfristede ydelses Almindelig praksis: IAS 1 55
baserede aktiv. [Reference: ydelsesbaseret aktiv]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabiliti
esDefinedBenefitPlan

Langfristet ydelsesbaseret
forpligtelse

Den beløbsmæssige størrelse af den langfristede ydelses Almindelig praksis: IAS 1 55
baserede forpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensions
forpligtelse]
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NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Langfristede hensatte
Den beløbsmæssige størrelse langfristede hensatte forplig eksempel: IAS 37 Eksempel 4
forpligtelser til tilbagebetalinger telser til tilbagebetalinger. [Reference: hensatte forpligtelser Tilbagebetalingspolitik,
til tilbagebetalinger]
eksempel: IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Langfristede begrænsede
likvider

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede begrænsede Almindelig praksis: IAS 1 55
likvider. [Reference: begrænsede likvider]

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Langfristede tilbageholdte
betalinger

Tilbageholdte beløb for langfristede betalinger. [Reference: Almindelig praksis: IAS 1 78
tilbageholdte betalinger]

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Langfristede tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede tilgodeha eksempel: IAS 1 78 b
vender fra salg og tjenesteydelser. [Reference: tilgodeha
vender fra salg og tjenesteydelser]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxPay
ables

X instant,
credit

Langfristet skyldig
merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af langfristet skyldig mervær Almindelig praksis: IAS 1 78
diafgift. [Reference: skyldig merværdiafgift]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X instant,
debit

Langfristet tilgodehavende
merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af langfristet tilgodehavende Almindelig praksis: IAS 1 78 b
merværdiafgift. [Reference: tilgodehavende merværdiafgift]

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Ikkeafledte finansielle
forpligtelser, udiskonterede
pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede Oplysning: IFRS 7 39 a
pengestrømme i forbindelse med ikkeafledte finansielle
forpligtelser.

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
X instant,
tractLiabilitiesMeasuredAtFairVa credit
lueThroughProfitOrLossApply
ingIAS39

Forpligtelser fra ikke-afledte
investeringskontrakter målt til
dagsværdi gennem resultatet
under anvendelse af IAS 39

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser fra ikke- Oplysning: IFRS 4 39C
afledte investeringskontrakter målt til dagsværdi gennem a — Udløbsdato 1.1.2021
resultatet under anvendelse af IAS 39. [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

NongovernmentCustomers
Member

member

Ikkeoffentlige kunder
[member]

Dette element står for ikkeoffentlige kunder. [Reference: eksempel: IFRS 15 B89 c
myndighed [member]]

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecoveries

X instant,
credit

Ikkeforsikringsmæssige aktiver
erhvervet gennem udøvelse af
genindvindingsretten

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeforsikringsmæssige eksempel: IFRS 4 IG22
aktiver, der er erhvervet gennem udøvelse af genindvin h — Udløbsdato 1.1.2021,
dingsretten.
eksempel: IFRS 4 37
b — Udløbsdato 1.1.2021
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NonlifeInsuranceContractsMem
ber

member

Skadesforsikringskontrakter
[member]

Dette element står for skadesforsikringskontrakter. [Refe Almindelig praksis:
rence: typer af forsikringskontrakter [member]]
IFRS 4 Oplysning —
Udløbsdato 1.1.2021:

ifrs-full

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Ikketilbagevendende
dagsværdimåling [member]

Dette element står for dagsværdimålinger, som andre Oplysning: IFRS 13 93 a
IFRS-standarder kræver eller tillader i balancen under
særlige omstændigheder. [Reference: IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationRe
venue

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
løsbladsalg

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning, der ikke Almindelig praksis:
hidrører fra abonnementssalg. [Reference: indtægter, IAS 1 112 c
omsætning hidrørende fra bladsalg]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Udstedte gældsbreve og
obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af gældsbreve og obliga Almindelig praksis:
tioner udstedt af virksomheden.
IAS 1 112 c

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

member

Ikke internt oparbejdet
[member]

Dette element står for goder, som virksomheden ikke har Oplysning: IAS 38 118
oparbejdet internt.

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Nominel værdi

Den nominelle eller pålydende værdi af et finansielt Almindelig praksis:
instrument, som anvendes til at beregne de betalinger, IAS 1 112 c
der er foretaget på det pågældende instrument.

ifrs-full

NotLaterThanOneMonthMem
ber

member

Højst en måned [member]

Dette element står for et tidsinterval på højst en måned. eksempel: IFRS 7 B11 a,
eksempel: IFRS 7 B35 a,
eksempel: IFRS 7 IG31A
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Højst et år [member]

Dette element står for et tidsinterval på højst et år.

Oplysning: IAS 1 61 a,
oplysning: IFRS 16 97,
oplysning: IFRS 16 94,
oplysning: IFRS 17 132
b — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 B11,
eksempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThree
MonthsMember

member

Højst tre måneder [member]

Dette element står for et tidsinterval på højst tre måneder. Almindelig praksis: IAS 1
112 c, eksempel: IFRS 7 IG28
a — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 7 37 a —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState member
mentOfFinancialPositionButFor
WhichFairValueIsDisclosedMem
ber

Ikke målt til dagsværdi i
balancen, men for hvilke
dagsværdien oplyses [member]

Dette element står for poster, der ikke målt til dagsværdi i Oplysning: IFRS 13 97
balancen, men for hvilke dagsværdien oplyses. [Reference:
til dagsværdi [member]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

Antal og gennemsnitligt antal
ansatte [abstract]

ifrs-full

NumberOfEmployees

X.XX instant

Antal ansatte

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal instrumenter, der tildeles Antallet af instrumenter, der er tildelt i en aktiebaseret eksempel: IFRS 2 IG23,
i en aktiebaseret
eksempel: IFRS 2 45 a
vederlæggelsesordning.
vederlæggelsesordning

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInter
estsIssuedOrIssuable

X.XX instant

Antal instrumenter eller
interesser, der er udstedt eller
kan udstedes

Antallet af instrumenter eller interesser, der er udstedt Oplysning: IFRS 3 B64 f iv
eller kan udstedes, på overtagelsestidspunktet for den
overtagende virksomheds egenkapitalinteresser, der er
overdraget som vederlag ved en virksomhedssammenslut
ning.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOtherEq
uityInstrumentsGranted

X.XX
duration

Antal andre
egenkapitalinstrumenter, der
tildeles i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Oplysning: IFRS 2 47 b,
aktieoptioner), der er tildelt i en aktiebaseret vederlæggel almindelig praksis: IFRS 2 45
sesordning.

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant

Antal levende dyr

Antal levende dyr i virksomheden.

Det gennemsnitlige antal ansatte, som virksomheden har Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
ansat på et bestemt tidspunkt.

Almindelig praksis:
IAS 41 46 b i
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

ifrs-full

X.XX instant

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Antal andre
egenkapitalinstrumenter med
mulighed for udnyttelse i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Almindelig praksis: IFRS 2 45
aktieoptioner) med mulighed for udnyttelse i en aktieba
seret vederlæggelsesordning.

NumberOfOtherEquityInstru
X.XX
mentsExercisedOrVestedInShare duration
basedPaymentArrangement

Antal andre
egenkapitalinstrumenter, der
udnyttes eller optjenes i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Almindelig praksis: IFRS 2 45
aktieoptioner), der er udnyttet eller optjent i en aktieba
seret vederlæggelsesordning.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Antal andre
egenkapitalinstrumenter, der
udløber i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Almindelig praksis: IFRS 2 45
aktieoptioner), der er udløbet i en aktiebaseret vederlæg
gelsesordning.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Antal andre
egenkapitalinstrumenter, der
fortabes i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Almindelig praksis: IFRS 2 45
aktieoptioner), der er fortabt i en aktiebaseret vederlæg
gelsesordning.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInSharebased
PaymentArrangement

X.XX instant

Antal andre
egenkapitalinstrumenter i
omløb i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af andre egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over Almindelig praksis: IFRS 2 45
aktieoptioner) i omløb i en aktiebaseret vederlæggelses
ordning.

ifrs-full

NumberOfOtherParticipantsO
fRetirementBenefitPlan

X.XX
duration

Antal andre deltagere i en
fratrædelsesordning

Antallet af andre deltagere i en fratrædelsesordning.

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareOp X.XX instant
tions

Antal aktieoptioner i omløb i
en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af aktieoptioner i omløb i en aktiebaseret veder Oplysning: IFRS 2 45 d,
læggelsesordning.
oplysning: IFRS 2 45 b i,
oplysning: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
mentBenefitPlanReceivingBene
fits

Antal deltagere i en
fratrædelsesordning, som
modtager ydelser

Antallet af deltagere i en fratrædelsesordning, som Oplysning: IAS 26 36 b
modtager ydelser.

Den Europæiske Unions Tidende
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

NumberOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX instant

Antal aktieoptioner med
mulighed for udnyttelse i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af aktieoptioner med mulighed for udnyttelse i en Oplysning: IFRS 2 45 b vii
aktiebaseret vederlæggelsesordning.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExerci
sedInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX
duration

Antal aktieoptioner, der
udnyttes i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af aktieoptioner, der er udnyttet i en aktiebaseret Oplysning: IFRS 2 45 b iv
vederlæggelsesordning.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner, der
udløber i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af aktieoptioner, der er udløbet i en aktiebaseret Oplysning: IFRS 2 45 b v
vederlæggelsesordning.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite X.XX
dInSharebasedPaymentArrange duration
ment

Antal aktieoptioner, der
fortabes i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Antallet af aktieoptioner, der er fortabt i en aktiebaseret Oplysning: IFRS 2 45 b iii
vederlæggelsesordning.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner, der tildeles Antallet af aktieoptioner, der er tildelt i en aktiebaseret Oplysning: IFRS 2 45 b ii
i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning.
vederlæggelsesordning

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Antal godkendte aktier

Antallet af godkendte aktier.

Oplysning: IAS 1 79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Antal udstedte aktier

Antallet af aktier udstedt af virksomheden.

Almindelig praksis:
IAS 1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAndFul
lyPaid

shares

Antal udstedte, fuldt betalte
aktier

Antallet af aktier udstedt af virksomheden, for hvilke der Oplysning: IAS 1 79 a ii
er modtaget fuld betaling.

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

shares

Antal udstedte, ikke fuldt
betalte aktier

Antallet af aktier udstedt af virksomheden, for hvilke der Oplysning: IAS 1 79 a ii
ikke er modtaget fuld betaling.
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

shares

Antal aktier i omløb

Antallet af aktier, som er blevet godkendt og udstedt, med Oplysning: IAS 1 79 a iv
fradrag af egne aktier, som besiddes. [Reference: egne
aktier]

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Omkostninger til udlejning

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Almindelig praksis: IAS 1 85
hidrører fra udlejningstjenester modtaget af virksomhe
den.

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Kontorudstyr

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, eksempel: IAS 16 37 h
der repræsenterer udstyr, der anvendes til at støtte kontor
funktioner, som ikke anvendes specifikt i produktionspro
cessen. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Kontorudstyr [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 h
aktiver, der repræsenterer udstyr, der anvendes til at støtte
kontorfunktioner, som ikke anvendes specifikt i produk
tionsprocessen. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Olie- og gasaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der anvendes til Almindelig praksis: IAS 16 37
efterforskning efter samt vurdering, udvikling eller
produktion af olie og gas.

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Olie- og gasaktiver [member]

Dette element står for olie- og gasaktiver. [Reference: olie- Almindelig praksis: IAS 16 37
og gasaktiver]

ifrs-full

OnDemandMember

member

På anfordring [member]

Dette element står for tidsintervallet på anfordring.

ifrs-full

OnerousContractsContingent
LiabilityMember

member

Eventualforpligtelse vedrørende Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende eksempel: IAS 37 88
tabsgivende kontrakter
tabsgivende kontrakter. En tabsgivende kontrakt er en
[member]
kontrakt, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet
med indfrielsen af kontraktlige forpligtelser overstiger de
økonomiske fordele, som virksomheden forventes at få
gennem den. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
tabsgivende kontrakter

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAbs
tract

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 66
tabsgivende kontrakter. En tabsgivende kontrakt er en
kontrakt, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet
med indfrielsen af kontraktlige forpligtelser overstiger de
økonomiske fordele, som virksomheden forventes at få
gennem den. [Reference: andre hensatte forpligtelser]
18.12.2020

Hensatte forpligtelser til
tabsgivende kontrakter
[abstract]

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OnerousContractsProvision
Member

member

Hensatte forpligtelser til
tabsgivende kontrakter
[member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til tabs eksempel: IAS 37 66
givende kontrakter. [Reference: hensatte forpligtelser til
tabsgivende kontrakter]

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYear
Member

member

Et år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet ét år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
debit

Driftsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af alle driftsomkostninger.

ifrs-full

OperatingExpenseExcludingCo
stOfSales

X duration,
debit

Driftsomkostninger med
fradrag af vareforbrug

Den beløbsmæssige størrelse af driftsomkostninger med Almindelig praksis: IAS 1 85
fradrag af vareforbrug. [Reference: vareforbrug]

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Leasingindtægter fra
operationelle leasingkontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af leasingindtægter fra opera Oplysning: IFRS 16 90 b
tionelle leasingkontrakter. En operationel leasingkontrakt
er en leasingkontrakt, ved hvilken ikke i det væsentlige
samtlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
til et underliggende aktiv overdrages.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Driftssegmenter [member]

Dette element står for driftssegmenter. Et driftssegment er Oplysning: IFRS 8 28
et element af en virksomhed: a) der udøver forretnings
aktiviteter, hvorigennem virksomheden kan frembringe
omsætning og pådrage sig omkostninger (herunder
omsætning og omkostninger knyttet til transaktioner
med andre elementer af den samme virksomhed), b)
hvis driftsresultater regelmæssigt gennemgås af virksom
hedens øverste beslutningstager, som beslutter, hvilke
ressourcer, der skal allokeres til segmentet, og vurderer
indtjeningen, og c) om hvilket der foreligger separat
økonomisk information. [Reference: indtægter]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Optionskontrakt [member]

Dette element står for et afledt finansielt instrument, der Almindelig praksis:
giver ejeren en ret, men ikke en forpligtelse, til at købe IAS 1 112 c
eller sælge et underliggende aktiv til en forud fastsat pris.
[Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Model for prisfastsættelse af
optioner [member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode eksempel: IFRS 13 B11 b,
svarende til indkomstmetoden, der omfatter en analyse af eksempel: IFRS 13 IE63
fremtidige beløb med modeller for prisfastsættelse af
optioner, såsom Black-Scholes-Merton-formlen eller en
binomial model (dvs. en rammemodel), som omfatter
nutidsværdimetoder og afspejler både den tidsmæssige
værdi og den indre værdi af en option. [Reference:
indkomstmetode [member]]
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Ordinære aktier [member]

Dette element står for egenkapitalinstrumenter, som er Almindelig praksis: IAS 1 79
efterstillet alle andre grupper af egenkapitalinstrumenter. a, oplysning: IAS 33 66
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Klasser
af ordinære aktier«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Oprindelige aktiver inden
overdragelse

Den beløbsmæssige størrelse af de oprindelige aktiver Oplysning: IFRS 7 42D f
inden overdragelsen for overdragne finansielle aktiver,
som virksomheden fortsætter med at indregne fuldt ud,
i det omfang den fortsat har et engagement.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncashI
tems

X duration,
debit

Andre reguleringer for poster, Regulering for poster, der ikke har medført ind- eller Almindelig praksis: IAS 7 20 b
der ikke har medført ind- eller udbetalinger, for at afstemme resultatet med nettopenge
udbetalinger
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: resultatet]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCas X duration,
hEffectsAreInvestingOrFinan
debit
cingCashFlow

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconcile
ProfitLoss

ifrs-full

Regulering til afstemning af resultatet med nettopenge Almindelig praksis: IAS 7 20 c
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, hvis ind- og udbe
talinger indgår under investerings- eller finansieringspen
gestrømme, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: resultatet]

X duration,
debit

Andre reguleringer til
afstemning af resultatet

Regulering til afstemning af resultatet med nettopenge Oplysning: IAS 7 20
strømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: regulering til afstemning resultatet]

OtherAssets

X instant,
debit

Andre aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksom Almindelig praksis: IAS 1 55
heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
note.

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Andre aktiver, bidrag til
dagsværdien af ordningens
aktiver

Det beløb, hvormed andre typer af aktiver, der ikke Almindelig praksis:
oplyses separat, bidrager til dagsværdien af aktiver i ydel IAS 19 142
sesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens
aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Andre aktiver [member]

Dette element står for aktiver, som virksomheden ikke eksempel: IFRS 16 53
oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

18.12.2020
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherBorrowings

X instant,
credit

Andre lån

Den beløbsmæssige størrelse af lån, som virksomheden Almindelig praksis:
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note. IAS 1 112 c
[Reference: lån]

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Andre likvider

Likvider, som virksomheden ikke oplyser separat i den Almindelig praksis: IAS 7 45
samme opgørelse eller note. [Reference: likvider]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpera
tingActivities

X duration,
credit

Andre udbetalinger fra
driftsaktivitet

Pengestrømmen til driftsaktivitet, som virksomheden ikke eksempel: IAS 7 14
oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
X duration,
credit
reEquityOrDebtInstruments
OfOtherEntitiesClassifiedAsInve
stingActivities

Andre udbetalinger til
anskaffelse af andre
virksomheders egenkapitaleller gældsinstrumenter,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til anskaffelse af andre virksomheders eksempel: IAS 7 16 c
egenkapital- eller gældsinstrumenter (bortset fra udbeta
linger vedrørende instrumenter, der anses for at være
likvide værdipapirer eller instrumenter, der besiddes med
handel for øje), klassificeret som investeringsaktivitet.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquire X duration,
InterestsInJointVenturesClassifie credit
dAsInvestingActivities

Andre udbetalinger til
anskaffelse af kapitalandele i
joint ventures, klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til anskaffelse af kapitalandele i joint eksempel: IAS 7 16 c
ventures (bortset fra udbetalinger vedrørende instrumen
ter, der anses for at være likvide værdipapirer eller instru
menter, der besiddes med handel for øje), klassificeret
som investeringsaktivitet. [Reference: joint ventures [mem
ber]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpera
tingActivities

X duration,
debit

Andre indbetalinger fra
driftsaktivitet

Pengestrømmen fra driftsaktivitet, som virksomheden ikke eksempel: IAS 7 14
oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesO
fEquityOrDebtInstrumentsOfOt
herEntitiesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Andre indbetalinger fra salg af
andre virksomheders
egenkapital- eller
gældsinstrumenter, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra salg af andre virksomheders egenkapi eksempel: IAS 7 16 d
tal- eller gældsinstrumenter (bortset fra indbetalinger
vedrørende instrumenter, der anses for at være likvide
værdipapirer eller instrumenter, der besiddes med handel
for øje), klassificeret som investeringsaktivitet.
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Pengestrømmen fra salg af kapitalandele i joint ventures eksempel: IAS 7 16 d
(bortset fra indbetalinger vedrørende instrumenter, der
anses for at være likvide værdipapirer eller instrumenter,
der besiddes med handel for øje), klassificeret som inve
steringsaktivitet. [Reference: joint ventures [member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferred
TaxExpenseIncome

X duration,
debit

Andre elementer af udskudt
skatteomkostning
(skatteindtægt)

Den beløbsmæssige størrelse af elementer af udskudt skat Almindelig praksis: IAS 12 80
teomkostning eller skatteindtægt, som virksomheden ikke
oplyser separat i samme opgørelse eller note. [Reference:
udskudt skatteomkostning (skatteindtægt)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter og omkost Oplysning: IAS 1 106 d ii,
ninger (herunder omklassifikationsreguleringer), der ikke oplysning: IAS 1 81A b,
er indregnet i resultatet, som dette kræves eller tillades i oplysning: IAS 1 91 a,
IFRS. [Reference: IFRS-standarder [member]]
oplysning: IFRS 12 B12 b viii

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
Abstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingIn
terests

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst, der kan
Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, der Almindelig praksis: IAS 1 85
henføres til minoritetsinteresser kan henføres til minoritetsinteresser. [Reference: minori
tetsinteresser, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst, der kan
henføres til ejere af
modervirksomhed

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, der Almindelig praksis: IAS 1 85
kan henføres til ejere af modervirksomheden.

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTax

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 91 b
skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

Øvrig totalindkomst [abstract]

18.12.2020
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kapitalandele i joint ventures,
klassificeret som
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Den Europæiske Unions Tidende

OtherCashReceiptsFromSalesOf X duration,
InterestsInJointVenturesClassifie debit
dAsInvestingActivities

DA

ifrs-full

L 429/574

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
credit

Etiket
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOverlay
Approach

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOverlay
ApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
finansielle aktiver disponible
for salg

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før
skat vedrørende finansielle aktiver disponible for salg.
[Reference: finansielle aktiver disponible for salg, øvrig
totalindkomst før skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
sikring af pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 91 b,
skat vedrørende sikring af pengestrømme. [Reference: oplysning: IAS 1 7
sikring af pengestrømme [member], øvrig totalindkomst
før skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
ændring i dagsværdien af en
finansiel forpligtelse, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med forpligtelsen

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i dagsværdien af en finansiel IAS 1 91 b
forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kredi
trisiko, der er forbundet med forpligtelsen. [Reference:
øvrig totalindkomst før skat, kreditrisiko [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
ændring i værdien af
valutaspænd

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd. IAS 1 91 b
[Reference: øvrig totalindkomst før skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene af IAS 1 91 b
terminskontrakter. [Reference: øvrig totalindkomst før
skat]

Øvrig totalindkomst før skat,
anvendelse af »overlay«tilgangen

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IFRS 4 35D b —
skat ved anvendelse af »overlay«-tilgangen. [Reference: Ikrafttrædelse fra
øvrig totalindkomst]
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Øvrig totalindkomst før skat,
anvendelse af »overlay«tilgangen [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Oplysning: IAS 1 91 b —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 7 —
Udløbsdato 1.1.2021

L 429/575

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Øvrig totalindkomst før skat,
ændring i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige IAS 1 91 b
værdi af optioner. [Reference: øvrig totalindkomst før
skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
valutakursforskelle hidrørende
fra omregning

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 91 b,
skat vedrørende valutakursforskelle hidrørende fra omreg oplysning: IAS 1 7
ningen af udenlandske virksomheders årsregnskaber.
[Reference: øvrig totalindkomst før skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før
skat vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger)
fra indgåede reassurancekontrakter. [Reference: finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter), indgåede reassurancekon
trakter [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi IAS 1 91 b, oplysning: IFRS 7
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: finansielle 20 a viii
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst,
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
gevinster (tab) hidrørende fra
investeringer i
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i dagsværdien af investeringer IAS 1 91 b, oplysning: IFRS 7
i egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi 20 a vii
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: øvrig totalindkomst før skat]

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
credit
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptions

DA

ifrs-full

L 429/576

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Øvrig totalindkomst før skat,
gevinster (tab) på
sikringsinstrumenter, der sikrer
investeringer i
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende gevinster (tab) på sikringsinstrumenter, IAS 1 91 b
der sikrer investeringer i egenkapitalinstrumenter, som
virksomheden har klassificeret til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst før
skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRemeasu
rementsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
gevinster (tab) på eftermålinger
af ydelsesbaserede
pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 91 b,
skat vedrørende gevinster (tab) på eftermålinger af ydel oplysning: IAS 1 7
sesbaserede pensionsordninger, som omfatter aktuarmæs
sige gevinster og tab, afkast af ordningens aktiver, bortset
fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbase
rede pensionsforpligtelse (aktiv), og enhver ændring i
aktivloftets effekt, bortset fra de beløb, der indgår i netto
renter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv).
[Reference: øvrig totalindkomst før skat, ydelsesbaserede
pensionsordninger [member], ordningens aktiver [mem
ber], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRevalua
tion

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
gevinster (tab) hidrørende fra
omvurdering

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 1 91 b,
skat vedrørende gevinster (tab) som følge af ændringer i oplysning: IAS 1 7
reserver for opskrivninger. [Reference: øvrig totalindkomst
før skat, reserver for opskrivninger]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IAS 39 102 a,
skat vedrørende sikring af nettoinvesteringer i uden oplysning: IAS 1 91 b,
landske virksomheder. [Reference: øvrig totalindkomst oplysning: IFRS 9 6.5.13 a
før skat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før
skat vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkost
ninger) fra udstedte forsikringskontrakter, som efterføl
gende vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsik
ringskontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

L 429/577

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnHedging
InstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før
skat vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkost
ninger) fra udstedte forsikringskontrakter, som ikke efter
følgende vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsik
ringskontrakter [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Øvrig totalindkomst før skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IFRS 14 22 b
skat vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser [member], øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalancesRe
latedToItemsThatWillNotBeRec
lassifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxApplicationOfOverlayAp credit
proach

X duration,
credit

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

øvrig totalindkomst før skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet
[abstract]

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst før skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst før Oplysning: IFRS 14 22 a
skat vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som ikke vil
blive omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member], øvrig tota
lindkomst]

Øvrig totalindkomst efter skat,
anvendelse af »overlay«tilgangen

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 4 35D b —
skat ved anvendelse af »overlay«-tilgangen. [Reference: Ikrafttrædelse fra
øvrig totalindkomst]
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

18.12.2020

Øvrig totalindkomst før skat,
finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, udeladt
fra resultatet, som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet.

Den Europæiske Unions Tidende

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
credit
foreTaxInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLoss

DA

ifrs-full

L 429/578

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

Øvrig totalindkomst efter skat,
anvendelse af »overlay«tilgangen [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
finansielle aktiver disponible
for salg

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter
skat vedrørende finansielle aktiver disponible for salg.
[Reference: finansielle aktiver disponible for salg, øvrig
totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
sikring af pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 91 a,
skat vedrørende sikring af pengestrømme. [Reference: oplysning: IAS 1 7
sikring af pengestrømme [member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i dagsværdien af en
finansiel forpligtelse, som kan
henføres til ændringer i den
kreditrisiko, der er forbundet
med forpligtelsen

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i dagsværdien af finansielle IAS 1 91 a
forpligtelser, som kan henføres til ændringerne i den
kreditrisiko, der er forbundet med disse forpligtelser.
[Reference: øvrig totalindkomst, kreditrisiko [member],
finansielle forpligtelser]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfForeign credit
CurrencyBasisSpreads

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
valutaspænd

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd. IAS 1 91 a
[Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfForeign credit
CurrencyBasisSpreadsThatHed
geTimeperiodRelatedHedgedI
tems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
valutaspænd, der sikrer
tidsperioderelaterede sikrede
poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E c
skat vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd, der
sikrer tidsperioderelaterede sikrede poster. [Reference:
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfForeign credit
CurrencyBasisSpreadsThatHed
geTransactionRelatedHedgedI
tems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
valutaspænd, der sikrer
transaktionsrelaterede sikrede
poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E c
skat vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd, der
sikrer transaktionsrelaterede sikrede poster. [Reference:
øvrig totalindkomst]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Oplysning: IAS 1 91 a —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 7 —
Udløbsdato 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/579

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardContracts

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene af IAS 1 91 a
terminskontrakter. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfForwar credit
dElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTimeperiodRela
tedHedgedItems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter, der sikrer
tidsperioderelaterede sikrede
poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E c
skat vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene af
terminskontrakter, der sikrer tidsperioderelaterede sikrede
poster. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfForwar credit
dElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTransactionRela
tedHedgedItems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af
terminsdelene af
terminskontrakter, der sikrer
transaktionsrelaterede sikrede
poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E c
skat vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene af
terminskontrakter, der sikrer transaktionsrelaterede sikrede
poster. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptions

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige IAS 1 91 a
værdi af optioner. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxChangeInValueOfTime
credit
ValueOfOptionsThatHedgeTime
periodRelatedHedgedItems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner,
der sikrer tidsperioderelaterede
sikrede poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E b
skat vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner, der sikrer tidsperioderelaterede sikrede
poster. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsThatHedge
TransactionRelatedHedgedItems

Øvrig totalindkomst efter skat,
ændring i værdien af den
tidsmæssige værdi af optioner,
der sikrer
transaktionsrelaterede sikrede
poster

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 7 24E b
skat vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner, der sikrer transaktionsrelaterede sikrede
poster. [Reference: øvrig totalindkomst]

Den Europæiske Unions Tidende

X duration,
credit

DA

ifrs-full
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Præfiks

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Øvrig totalindkomst efter skat,
valutakursforskelle hidrørende
fra omregning

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 91 a,
skat vedrørende valutakursforskelle hidrørende fra omreg oplysning: IAS 1 7
ningen af udenlandske virksomheders regnskaber. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter
skat vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger) fra
indgåede reassurancekontrakter. [Reference: finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter), indgåede reassurancekon
trakter [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi IAS 1 91 a
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: finansielle
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst,
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
gevinster (tab) hidrørende fra
investeringer i
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende ændringer i dagsværdien af investeringer i IAS 1 91 a
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnHedging
InstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
gevinster (tab) på
sikringsinstrumenter, der sikrer
investeringer i
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 7, oplysning:
skat vedrørende gevinster (tab) på sikringsinstrumenter, IAS 1 91 a
der sikrer investeringer i egenkapitalinstrumenter, som
virksomheden har klassificeret til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst]

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021
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OtherComprehensiveIncomeNe
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Øvrig totalindkomst efter skat,
gevinster (tab) på eftermålinger
af ydelsesbaserede
pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 91 a,
skat vedrørende gevinster (tab) på eftermålinger af ydel oplysning: IAS 1 7
sesbaserede pensionsordninger, som omfatter aktuarmæs
sige gevinster og tab, afkast af ordningens aktiver, bortset
fra de beløb, der indgår i nettorenter på den ydelsesbase
rede pensionsforpligtelse (aktiv), og enhver ændring i
aktivloftets effekt, bortset fra de beløb, der indgår i netto
renter på den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv).
[Reference: øvrig totalindkomst, ydelsesbaserede pensions
ordninger [member], ordningens aktiver [member], ydel
sesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRevalua
tion

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
gevinster (tab) hidrørende fra
omvurdering

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 1 91 a,
skat vedrørende gevinster (tab) som følge af ændringer i oplysning: IAS 1 7
reserver for opskrivninger. [Reference: øvrig totalind
komst, reserver for opskrivninger]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IAS 39 102 a,
skat vedrørende sikring af nettoinvesteringer i uden oplysning: IAS 1 91 a,
landske virksomheder. [Reference: øvrig totalindkomst]
oplysning: IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst efter skat,
finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter
skat vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkost
ninger) fra udstedte forsikringskontrakter, som efterføl
gende vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsik
ringskontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
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DA
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter
skat vedrørende finansielle forsikringsindtægter (-omkost
ninger) fra udstedte forsikringskontrakter, som ikke efter
følgende vil blive omklassificeret til resultatet. [Reference:
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), udstedte forsik
ringskontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 7 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IAS 1 91 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 90 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxNetMovementInRegulato credit
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLoss

Øvrig totalindkomst efter skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 14 22 b,
skat vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske oplysning: IFRS 14 35
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser [member], øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLossAbstract

øvrig totalindkomst efter skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som vil blive
omklassificeret til resultatet
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe X duration,
tOfTaxNetMovementInRegulato credit
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBeRec
lassifiedToProfitOrLoss

Øvrig totalindkomst efter skat,
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser, der vedrører
poster, som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst efter Oplysning: IFRS 14 22 a,
skat vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske oplysning: IFRS 14 35
aktiver og forpligtelser, der vedrører poster, som ikke vil
blive omklassificeret til resultatet. [Reference: saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser [member], øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
X duration,
hatWillBeReclassifiedToProfitOr credit
LossBeforeTax

Øvrig totalindkomst, som vil
blive omklassificeret til
resultatet, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, som Almindelig praksis: IAS 1 IG6,
vil blive omklassificeret til resultatet, før skat. [Reference: almindelig praksis: IAS 1 82A
øvrig totalindkomst]

L 429/583
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherComprehensiveIncomeT
X duration,
hatWillBeReclassifiedToProfitOr credit
LossNetOfTax

Øvrig totalindkomst, som vil
blive omklassificeret til
resultatet, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, som eksempel: IAS 1 IG6,
vil blive omklassificeret til resultatet, efter skat. [Reference: eksempel: IAS 1 82A
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, som Almindelig praksis: IAS 1 IG6,
ikke vil blive omklassificeret til resultatet, før skat. [Refe almindelig praksis: IAS 1 82A
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Øvrig totalindkomst, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, som eksempel: IAS 1 IG6,
ikke vil blive omklassificeret til resultatet, efter skat. [Refe eksempel: IAS 1 82A
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesMem
ber

member

Andre eventualforpligtelser
[member]

Dette element står for andre eventualforpligtelser, som eksempel: IAS 37 88
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Andre omsætningsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af omsætningsaktiver, som Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: omsætningsaktiver]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfOtherNoncur
rentBorrowings

X instant,
credit

Andre kortfristede lån og
kortfristet del af andre
langfristede lån

Den beløbsmæssige størrelse af andre kortfristede lån og Almindelig praksis:
kortfristet del af andre langfristede lån. [Reference: andre IAS 1 112 c
lån]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Andre kortfristede finansielle
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IAS 1 54 d
aktiver, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansielle
aktiver, kortfristede finansielle aktiver]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Andre kortfristede finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede finansielle Oplysning: IAS 1 54 m,
forpligtelser, som virksomheden ikke oplyser separat i oplysning: IFRS 12 B13 b
den samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansi
elle forpligtelser, kortfristede finansielle forpligtelser]

DA

ifrs-full
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Andre kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 1 55
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: kortfristede forpligtelser]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X instant,
debit

Andre kortfristede
ikkefinansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede ikkefinansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
aktiver, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabi
lities

X instant,
credit

Andre kortfristede
ikkefinansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede ikkefinansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
forpligtelser, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Andre kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 1 55
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Andre kortfristede
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af andre kortfristede tilgode eksempel: IAS 1 78 b
havender. [Reference: andre tilgodehavender]

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Andre gældsinstrumenter, som
besiddes

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som Almindelig praksis:
virksomheden besidder, og som den ikke oplyser separat IAS 1 112 c
i den samme opgørelse eller note. [Reference: gældsinstru
menter, som besiddes]

ifrs-full

OtherDecreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechniq
ueYetToBeRecognised

X duration

Andre fald, samlet forskel
mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet

Faldet i den samlede forskel mellem dagsværdien ved eksempel: IFRS 7 IG14,
første indregning og transaktionsprisen for finansielle eksempel: IFRS 7 28 b
instrumenter, der skal indregnes i resultatet, og som virk
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: samlet forskel mellem dagsværdi
ved første indregning og transaktionspris, der skal
indregnes i resultatet, finansielle instrumenter, kategori
[medlem]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatementOf
CashFlows

X instant,
credit

Andre forskelle vedrørende
likvider i
pengestrømsopgørelsen

De beløbsmæssige forskelle mellem likvidernes elementer Almindelig praksis: IAS 7 45
i pengestrømsopgørelsen og opgørelsen af finansiel stil
ling, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: likvider]

L 429/585
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OtherDisposalsOfAssetsMember

member

Andre afhændelser af aktiver
[member]

Dette element står for afhændelser af aktiver, som virk eksempel: IAS 10 22 c
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note.

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Andre personaleomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af personaleomkostninger, Almindelig praksis: IAS 19 5
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedCon
tingentLiabilityMember

member

Anden miljørelateret
eventualforpligtelse [member]

Dette element står for en miljørelateret eventualforplig Almindelig praksis: IAS 37 88
telse, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: eventualforplig
telser [member]]

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi
sionMember

member

Hensatte forpligtelser til andre
miljørelaterede
eventualforpligtelser [member]

Dette element står for en miljørelateret hensat forpligtelse, Almindelig praksis: IAS 37 84
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: andre hensatte forplig
telser [member]]

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Andre egenkapitalinteresser

Den beløbsmæssige størrelse af egenkapitalinteresser i en eksempel: IAS 1 78 e
virksomhed uden selskabskapital, som virksomheden ikke
oplyser separat i samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Andre egenkapitalinteresser
[member]

Dette element står for egenkapitalinteresser i en virk Oplysning: IAS 1 106
somhed uden selskabskapital, som virksomheden ikke
oplyser separat i samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Andre egenkapitalinstrumenter
[member]

Dette element står for egenkapitalinstrumenter, som virk eksempel: IFRS 13 IE60,
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eksempel: IFRS 13 94
eller note.

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Andre omkostninger efter
funktion

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som virk eksempel: IAS 1 103,
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse oplysning: IAS 1 99,
eller note, når virksomheden anvender »funktionsopdeling oplysning: IAS 26 35 b vii
af omkostninger« ved opgørelsen af omkostninger.

DA
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Andre omkostninger efter art

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som virk eksempel: IAS 1 102,
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse oplysning: IAS 1 99
eller note, når virksomheden anvender »artsopdeling af
omkostninger« ved opgørelsen af omkostninger. [Refe
rence: omkostninger efter art]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

Andre omkostninger ved
provisioner og gebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger ved Almindelig praksis:
provisioner og gebyrer, som virksomheden ikke oplyser IAS 1 112 c
separat i den samme opgørelse eller note. [Reference:
omkostninger ved provisioner og gebyrer]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIn
come

X duration,
credit

Andre indtægter fra
provisioner og gebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter fra provisioner Almindelig praksis:
og gebyrer, som virksomheden ikke oplyser separat i den IAS 1 112 c
samme opgørelse eller note. [Reference: indtægter fra
provisioner og gebyrer]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Andre
finansieringsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af finansieringsomkostnin Almindelig praksis:
ger, som virksomheden ikke oplyser separat i den IAS 1 112 c
samme opgørelse eller note. [Reference: finansierings
omkostninger]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Andre finansieringsindtægter

Den beløbsmæssige størrelse af finansieringsindtægter, Almindelig praksis:
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme IAS 1 112 c
opgørelse eller note. [Reference: finansieringsindtægter]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Andre finansieringsindtægter
(finansieringsomkostninger)

Den beløbsmæssige størrelse af finansieringsindtægter Almindelig praksis: IAS 1 85
eller finansieringsomkostninger, som virksomheden ikke
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger)]

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Andre finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, som Oplysning: IAS 1 54 d
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Andre finansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Oplysning: IAS 1 54 m
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: finansielle forpligtelser]
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OtherGainsLosses

X duration,
credit

Andre gevinster (tab)

De gevinster (tab), som virksomheden ikke oplyser separat Almindelig praksis: IAS 1 102,
i den samme opgørelse eller note.
almindelig praksis: IAS 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Andre værdiforringede aktiver
[member]

Dette element står for værdiforringede aktiver, som virk eksempel: IAS 36 127
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Andre indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af driftsindtægter, som virk eksempel: IAS 1 103,
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eksempel: IAS 1 102,
eller note.
oplysning: IAS 26 35 b iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSubsi X duration,
diariesJointlyControlledEntitie
credit
sAndAssociates

Andre indtægter
(omkostninger) fra
dattervirksomheder, fælles
kontrollerede virksomheder og
associerede virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter eller omkost Almindelig praksis: IAS 1 85
ninger fra dattervirksomheder, fælles kontrollerede virk
somheder og associerede virksomheder, som virksom
heden ikke oplyser separat i samme opgørelse eller
note. [Reference: associerede virksomheder [member],
dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechniq
ueYetToBeRecognised

X duration

Andre stigninger, samlet
forskel mellem dagsværdi ved
første indregning og
transaktionspris, der skal
indregnes i resultatet

Stigningen i den samlede forskel mellem dagsværdien ved eksempel: IFRS 7 IG14,
første indregning og transaktionsprisen for finansielle eksempel: IFRS 7 28 b
instrumenter, der skal indregnes i resultatet, og som virk
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: samlet forskel mellem dagsværdi
ved første indregning og transaktionspris, der skal
indregnes i resultatet, finansielle instrumenter, kategori
[medlem]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

X duration,
credit

Andre elementer af øvrig
totalindkomst, der hver for sig
er uvæsentlige, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af elementer af øvrig tota Almindelig praksis: IAS 1 85
lindkomst, der hver for sig er uvæsentlige, før skat, som
virksomheden ikke oplyser separat i samme opgørelse
eller note. [Reference: øvrig totalindkomst før skat]

DA
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Andre elementer af øvrig
totalindkomst, der hver for sig
er uvæsentlige, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af elementer af øvrig tota Almindelig praksis: IAS 1 85
lindkomst, der hver for sig er uvæsentlige, efter skat, som
virksomheden ikke oplyser separat i samme opgørelse
eller note. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancingActi
vities

X duration,
credit

Andre pengestrømme til (fra)
virksomheden, klassificeret
som finansieringsaktivitet

Pengestrømme til (fra) virksomheden, klassificeret som Oplysning: IAS 7 21
finansieringsaktivitet, som virksomheden ikke oplyser
separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Andre pengestrømme til (fra)
virksomheden, klassificeret
som investeringsaktivitet

Pengestrømme til (fra) virksomheden, klassificeret som Oplysning: IAS 7 21
investeringsaktivitet, som virksomheden ikke oplyser
separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatingActi
vities

X duration,
debit

Andre pengestrømme til (fra)
virksomheden, klassificeret
som driftsaktivitet

Pengestrømme til (fra) virksomheden, klassificeret som Oplysning: IAS 7 14
driftsaktivitet, som virksomheden ikke oplyser separat i
den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Andre immaterielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som Almindelig praksis:
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse IAS 38 119
eller note. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMember

member

Andre immaterielle aktiver
[member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, Almindelig praksis:
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme IAS 38 119
opgørelse eller note. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Andre kortfristede
varebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, som Almindelig praksis: IAS 2 37
virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: varebeholdninger]

L 429/589

X duration,
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OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeNetOfTax
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherLiabilities

X instant,
credit

Andre forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som virk Almindelig praksis: IAS 1 55
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note.

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
credit

Andre forpligtelser i henhold
til udstedte
forsikringskontrakter og
reassurancekontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter,
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: forpligtelser i henhold
til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrak
ter]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Andre langsigtede
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af langsigtede personaleydel Almindelig praksis:
ser, bortset fra pensionsydelser og fratrædelsesgodtgørel IAS 19 158
ser. Sådanne ydelser kan omfatte langfristet betalt fravær,
jubilæums- eller andre anciennitetsydelser, langsigtede
invaliditetsydelser, langsigtet overskudsdeling og bonus
og langsigtet udskudt honorar. [Reference: omkostninger
til personaleydelser]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Andre langfristede hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af andre langfristede hensatte Oplysning: IAS 1 78 d
forpligtelser end omkostninger vedrørende personaleydel
ser. [Reference: langfristede hensatte forpligtelser]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tions

X.XX instant

Andre væsentlige
aktuarmæssige forudsætninger

Andre væsentlige forudsætninger, der er anvendt som en Almindelig praksis:
væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutids IAS 19 144
værdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Refe
rence: aktuarmæssige forudsætninger [member], ydelses
baseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tionsMember

member

Andre væsentlige
aktuarmæssige forudsætninger
[member]

Dette element står for væsentlige aktuarmæssige forudsæt Almindelig praksis:
ninger, som virksomheden ikke oplyser separat i den IAS 19 145
samme opgørelse eller note. [Reference: aktuarmæssige
forudsætninger [member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Andre væsentlige poster, der
ikke har medført ind- eller
udbetalinger

Den beløbsmæssige størrelse af væsentlige poster, der ikke Oplysning: IFRS 8 23 i,
har medført ind- eller udbetalinger, bortset fra nedskriv oplysning: IFRS 8 28 e
ning og afskrivning.
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eksempel: IFRS 4 37 b —
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Andre anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af anlægsaktiver, som virk Almindelig praksis: IAS 1 55
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse
eller note. [Reference: anlægsaktiver]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Andre langfristede finansielle
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IAS 1 54 d
aktiver, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansielle
aktiver]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabi
lities

X instant,
credit

Andre langfristede finansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede finansielle Oplysning: IAS 1 54 m,
forpligtelser, som virksomheden ikke oplyser separat i oplysning: IFRS 12 B13 c
den samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansi
elle forpligtelser]

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Andre kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 1 55
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: langfristede forpligtelser]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancia
lAssets

X instant,
debit

Andre langfristede
ikkefinansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede ikkefinansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
aktiver, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancial
Liabilities

X instant,
credit

Andre langfristede
ikkefinansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede ikkefinansielle Almindelig praksis: IAS 1 55
forpligtelser, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: andre finansielle
forpligtelser]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Andre langfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af langfristede forpligtelser, Almindelig praksis: IAS 1 55
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Andre langfristede
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af andre langfristede tilgode eksempel: IAS 1 78 b
havender. [Reference: andre tilgodehavender]
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Andre ikkefinansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af ikkefinansielle aktiver, Almindelig praksis: IAS 1 55
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Andre ikkefinansielle
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af ikkefinansielle forpligtel Almindelig praksis: IAS 1 55
ser, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: andre finansielle forplig
telser]

ifrs-full

OtherOperatingIncomeExpense

X duration,
credit

Andre driftsindtægter
(driftsomkostninger)

Den beløbsmæssige størrelse af driftsindtægter (drifts Almindelig praksis: IAS 1 85
omkostninger), som virksomheden ikke oplyser separat i
den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Andre forpligtelser

Beløb, der skal betales, som virksomheden ikke oplyser Almindelig praksis: IAS 1 55
separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Andre pris- og kursrisici
[member]

Dette element står for en type markedsrisiko, der afspejler
risikoen for, at dagsværdien af eller fremtidige penge
strømme fra et finansielt instrument vil svinge som
følge af andre ændringer i markedskurser end dem, der
kan henføres til renterisikoen eller valutarisikoen, uanset
om disse ændringer skyldes forhold, der er specielt knyttet
til det enkelte instrument eller udstederen heraf eller til
forhold, der påvirker alle tilsvarende instrumenter, som
handles på markedet. [Reference: valutarisiko [member],
renterisiko [member], finansielle instrumenter, kategori
[member]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Andre materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Almindelig praksis: IAS 16 37
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Andre materielle anlægsaktiver
[member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer materielle anlægsaktiver, som
virksomheden ikke oplyser separat i samme opgørelse
eller note. [Reference: materielle anlægsaktiver]
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Oplysning: IFRS 17 124 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 125 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 127 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 128 a ii —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 Definerede
termer
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
credit

Etiket

Andre hensatte forpligtelser

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

OtherProvisions

Den beløbsmæssige størrelse af andre hensatte forplig Oplysning: IAS 1 78 d,
telser end omkostninger vedrørende personaleydelser. oplysning: IAS 37 84 a
[Reference: hensatte forpligtelser]

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Andre hensatte forpligtelser
[member]

Dette element står for andre hensatte forpligtelser end Oplysning: IAS 37 84
omkostninger vedrørende personaleydelser. Det repræsen
terer også standardværdien for aksen »Kategorier af andre
hensatte forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: hensatte forpligtelser]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Andre tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens tilgodeha eksempel: IAS 1 78 b
vender, som den ikke oplyser separat i den samme opgø
relse eller note.

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X instant,
credit

Andre kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kreditsaldi for regulato eksempel: IFRS 14 IE5,
riske aktiver og forpligtelser, som virksomheden ikke eksempel: IFRS 14 25
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Andre debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af debetsaldi for regulato eksempel: IFRS 14 IE5,
riske aktiver og forpligtelser, som virksomheden ikke eksempel: IFRS 14 25
oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Refe
rence: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Andre nærtstående parter
[member]

Dette element står for nærtstående parter, som virksom Oplysning: IAS 24 19 g
heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
note. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Andre reserver

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reserver inden eksempel: IAS 1 78 e
for egenkapitalen, som ikke er medtaget i overført resul
tat. [Reference: overført resultat]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember
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Andre reserver [abstract]
member

Andre reserver [member]

L 429/593

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Oplysning: IAS 1 106,
senterer reserver inden for egenkapitalen, som ikke er oplysning: IAS 1 79 b
medtaget i overført resultat. Det repræsenterer også stan
dardværdien for aksen »Reserver inden for egenkapitalen«,
hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: over
ført resultat]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Anden omsætning

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
kilder, som virksomheden ikke oplyser separat i den IAS 1 112 c
samme opgørelse eller note. [Reference: indtægter]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Tilbageførsel af andre hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte hensatte Oplysning: IAS 1 98 g
forpligtelser, som virksomheden ikke oplyser separat i
den samme opgørelse eller note. [Reference: hensatte
forpligtelser]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeBene
fits

X duration,
debit

Andre kortsigtede
personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger vedrørende Almindelig praksis: IAS 19 9
personaleydelser (bortset fra fratrædelsesgodtgørelser),
som forventes at skulle betales fuldt ud inden 12
måneder efter det regnskabsår, hvor de ansatte har
udført den tilknyttede arbejdsydelse, som virksomheden
ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.
[Reference: omkostninger til personaleydelser]

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Andre kortfristede hensatte
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af andre kortfristede hensatte Oplysning: IAS 1 78 d
forpligtelser end omkostninger vedrørende personaleydel
ser. [Reference: hensatte forpligtelser]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAs
setsTransferred

X instant,
credit

Andre overdragne materielle
eller immaterielle aktiver

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af andre materi Oplysning: IFRS 3 B64 f ii
elle eller immaterielle aktiver (herunder en af den over
tagende virksomheds virksomheder eller dattervirksomhe
der), der er overdraget som vederlag ved en virksomheds
sammenslutning, og som virksomheden ikke oplyser
separat i den samme opgørelse eller note. [Reference:
immaterielle aktiver bortset fra goodwill, virksomheds
sammenslutninger [member], dattervirksomheder [mem
ber]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Andre skattemæssige
virkninger for afstemningen af
regnskabsmæssigt overskud og
skatteomkostning
(skatteindtægt)

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: regnskabsmæssigt
overskud, gældende skattesats]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForReconci
liationBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X.XX
duration

Andre skattesatsmæssige
virkninger for afstemningen af
regnskabsmæssigt overskud og
skatteomkostning
(skatteindtægt)

Skattesatsmæssige virkninger samlet set af afstemningen af Oplysning: IAS 12 81 c ii
den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende
skattesats, som virksomheden ikke oplyser separat i den
samme opgørelse eller note. [Reference: gennemsnitlig
effektiv skattesats, gældende skattesats]

18.12.2020
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Midlertidige forskelle [member] Dette element står for midlertidige forskelle, som virk Almindelig praksis:
somheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse IAS 12 81 g
eller note. [Reference: midlertidige forskelle [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Andre handelsindtægter
(handelsomkostninger)

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEnti
tyAndCapitalised

X duration,
credit

Andet arbejde, der er udført af Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens eget eksempel: IAS 1 IG6,
virksomheden og aktiveret
arbejde aktiveret fra poster, der oprindeligt var klassifi almindelig praksis: IAS 1 85
ceret som omkostninger, og som virksomheden ikke
oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Pengestrømme fra
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til investeringsaktivitet.

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Produktion af
landbrugsprodukter

Virksomhedens produktion af landbrugsprodukter.

Almindelig praksis:
IAS 41 46 b ii

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

Mellemværender i transaktioner
mellem nærtstående parter
[abstract]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade X instant,
ByEntityRelatedPartyTransac
credit
tions

Udestående forpligtelser
indgået af virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af udestående forpligtelser Oplysning: IAS 24 18 b
indgået af virksomheden i transaktioner mellem nærtstå
ende parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade X instant,
OnBehalfOfEntityRelatedParty
credit
Transactions

Udestående forpligtelser
indgået på vegne af
virksomheden, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af udestående forpligtelser Oplysning: IAS 24 18 b
indgået på vegne af virksomheden i transaktioner
mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasu
redUsingInvestmentProperty
FairValueModel

Domicilejendomme, der måles
ved hjælp af
dagsværdimodellen på
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Oplysning:
som repræsenterer domicilejendomme, der måles ved IAS 16 29B — Ikrafttrædelse
hjælp af dagsværdimodellen på investeringsejendomme i 1.1.2021
henhold til afsnit 29A i IAS 16. [Reference: materielle
anlægsaktiver]

X instant,
debit

Den beløbsmæssige størrelse af handelsindtægter (handels Almindelig praksis:
omkostninger), som virksomheden ikke oplyser separat i IAS 1 112 c
den samme opgørelse eller note. [Reference: handelsind
tægter (handelsomkostninger)]

L 429/595
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Domicilejendomme, der måles
ved hjælp af
dagsværdimodellen på
investeringsejendomme
[member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Oplysning:
aktiver, som repræsenterer domicilejendomme, der måles IAS 16 29B — Ikrafttrædelse
ved hjælp af dagsværdimodellen på investeringsejen 1.1.2021
domme i henhold til afsnit 29A i IAS 16. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ParentMember

member

Modervirksomhed [member]

Dette element står for en virksomhed, der har bestem Oplysning: IAS 24 19 a
mende indflydelse på en eller flere virksomheder.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPartyTrans
actions

X duration

Deltagelse i ydelsesbaseret
pensionsordning, hvor risikoen
deles mellem
koncernvirksomheder,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens deltagelse i eksempel: IAS 24 22
en ydelsesbaseret pensionsordning, hvor risikoen deles
mellem koncernvirksomheder. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger
[member],
nærtstående
parter
[member]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant

Pålydende værdi pr. aktie

Den pålydende værdi pr. aktie.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Forfaldsstatus [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IFRS 7 35N, almindelig
eller begreberne i tabellen.
praksis: IFRS 7 37 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Forfaldsstatus [member]

Dette element står for enhver forfaldsstatus. Det repræsen eksempel:
terer også standardværdien for aksen »Forfaldsstatus«, hvis IFRS 7 35N, almindelig
der ikke anvendes et andet element.
praksis: IFRS 7 37 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Pensionsomkostninger
vedrørende tidligere
regnskabsår og gevinster (tab)
fra indfrielser, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 d
telse (aktiv) hidrørende fra pensionsomkostninger
vedrørende tidligere regnskabsår og gevinster (tab) fra
indfrielser. [Reference: gevinster (tab) fra indfrielser, ydel
sesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)]

Oplysning: IAS 1 79 a iii
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FairValueModelMember
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Pensionsomkostninger
vedrørende tidligere
regnskabsår og gevinster (tab)
fra indfrielser, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)
[abstract]

PastServiceCostAndGainsLosse
sArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAbs
tract

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Pensionsomkostninger
vedrørende tidligere
regnskabsår, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Forpligtelser vedrørende køb af Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser vedrørende Almindelig praksis: IAS 1 78
energi
køb af energi.

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets

X instant,
credit

Forpligtelser vedrørende køb af Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser vedrørende Almindelig praksis: IAS 1 78
anlægsaktiver
køb af anlægsaktiver. [Reference: anlægsaktiver]

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Forpligtelser vedrørende social
sikring og andre skatter end
indkomstskat

Den beløbsmæssige størrelse af betalinger vedrørende Almindelig praksis: IAS 1 78
socialsikring og andre skatter end indkomstskat.
Indkomstskatter omfatter alle inden- og udenlandske skat
ter, der følger af skattepligtig indkomst. Indkomstskatter
omfatter endvidere skatter såsom skat, der skal betales af
en dattervirksomhed, en associeret virksomhed eller en
fælles ordning ved udlodning til den regnskabsaflæggende
virksomhed.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
gældsudstedelsesomkostninger

Pengestrømmen til gældsudstedelsesomkostninger.

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentPro
jectExpenditure

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
omkostninger til
udviklingsprojekter

Pengestrømmen til omkostninger til udviklingsprojekter. Almindelig praksis: IAS 7 16

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Stigningen (faldet) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 d
telse (aktiv) hidrørende fra pensionsomkostninger
vedrørende tidligere regnskabsår. Pensionsomkostninger
vedrørende tidligere regnskabsår er ændringer i nutidsvær
dien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse for
arbejdsydelser i tidligere perioder, som stammer fra
ændring af en ordning (indførelse eller ændring eller
tilbagekaldelse af en ydelsesbaseret pensionsordning)
eller en nedskæring (en betydelig reduktion af virksom
heden i antallet af ansatte, som er omfattet af en ordning).
[Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv),
ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 17
L 429/597

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Betalinger vedrørende
efterforsknings- og
vurderingsomkostninger

Pengestrømmen til omkostninger afholdt af virksomheden Almindelig praksis: IAS 7 14
i forbindelse med efterforskning og vurdering af mineral
ressourcer før den tekniske mulighed for og kommercielle
levedygtighed af udvinding af en mineralressource kan
påvises.

ifrs-full

PaymentsForPremiums
AndClaimsAnnuitiesAndOther
PolicyBenefits

X duration,
credit

Udbetalinger vedrørende
præmier, skadesanmeldelser,
annuiteter og andre
forsikringsydelser

Pengestrømmen til præmier, skadesanmeldelser, annuiteter eksempel: IAS 7 14 e —
og andre forsikringsydelser.
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
aktieudstedelsesomkostninger

Pengestrømmen til aktieudstedelsesomkostninger.

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
ændringer i ejerandele i
dattervirksomheder, som ikke
medfører tab af bestemmende
indflydelse

Pengestrømmen til ændringer i ejerandele i dattervirksom Oplysning: IAS 7 42A,
heder, som ikke medfører tab af bestemmende indflydelse. oplysning: IAS 7 42B
[Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
Pengestrømmen til kontrakter indgået med handel for øje. eksempel: IAS 7 14 g
kontrakter indgået med handel
for øje

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Betalinger fra ordning,
ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 g
telse (aktiv) som følge af betalinger fra ordningen. [Refe
rence: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Betalinger i forbindelse med
indfrielser, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 g
telse (aktiv) som følge af betalinger fra ordningen i forbin
delse med indfrielser. [Reference: gevinster (tab) fra indfri
elser, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelses
baseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 17

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

PaymentsForExplorationAndE
valuationExpenses

DA

ifrs-full

L 429/598

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Betalinger i forbindelse med
indfrielser, godtgørelsesret

Faldet (stigningen) i godtgørelsesretten som følge af beta Oplysning: IAS 19 141 g
linger i forbindelse med indfrielser. [Reference: gevinster
(tab) fra indfrielser, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse
(aktiv), ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
leasingforpligtelser, klassificeret
som finansieringsaktivitet

Pengestrømmen til betalinger vedrørende leasingforpligtel eksempel: IAS 7 17 e
ser, klassificeret som finansieringsaktivitet. [Reference:
leasingforpligtelser]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X duration,
credit

Betalinger vedrørende andre
egenkapitalinstrumenter

Pengestrømmen til betalinger vedrørende egenkapital Almindelig praksis: IAS 7 17
instrumenter, som virksomheden ikke oplyser separat i
den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedee
mEntitysShares

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
anskaffelse eller indløsning af
virksomhedens aktier.

Pengestrømmen til anskaffelse eller indløsning af virksom eksempel: IAS 7 17 b
hedens aktier.

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEm
ployees

X duration,
credit

Betalinger til og vedrørende
ansatte

Pengestrømmen til og vedrørende ansatte.

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAcq
uireAssetsHeldForRentalToOt
hersAndSubsequentlyHeldFor
Sale

X duration,
credit

Betalinger vedrørende
fremstilling eller anskaffelse af
aktiver, der besiddes med
henblik på udlejning og
efterfølgende salg.

Pengestrømmen til fremstilling eller anskaffelse af aktiver, eksempel: IAS 7 14
der besiddes med henblik på udlejning og efterfølgende
salg.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Betalinger til leverandører af
varer og tjenesteydelser

Pengestrømmen til leverandører af varer og tjenesteydelser eksempel: IAS 7 14 c

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBe
halfOfEmployees

X duration,
credit

Betalinger til leverandører af
varer og tjenesteydelser og til
og vedrørende ansatte.

Pengestrømmen til betalinger til leverandører af varer og Almindelig praksis: IAS 7 14
tjenesteydelser og til og vedrørende ansatte.

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlans
Member

member

Ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger. Almindelig praksis:
[Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]] IAS 19 138 b

eksempel: IAS 7 14 d

L 429/599

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

PaymentsInRespectOfSettle
mentsReimbursementRights

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Procentdel af virksomhedens
omsætning

Procentdelen af virksomhedens omsætning. [Reference: Almindelig praksis: IFRS 8 34
indtægter]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant

Rimeligt sandsynligt fald i
Det rimeligt sandsynlige fald i den aktuarmæssige Oplysning: IAS 19 145 a
aktuarmæssige forudsætninger i forudsætning, der anvendes til at opgøre nutidsværdien
procent.
af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse, i procent. [Refe
rence: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

X.XX instant

Rimeligt sandsynligt fald i
risikoeksponering i procent,
som hidrører fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Det rimeligt sandsynlige fald i risikoeksponeringen i Oplysning: IFRS 17 128
procent, som hidrører fra kontrakter inden for anvendel a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
sesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX instant
bleDecreaseInUnobservableInpu
tAssets

Rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input i
procent, aktiver

Det rimeligt sandsynlige fald i ikkeobserverede input, som Almindelig praksis:
IFRS 13 93 h ii
anvendes i dagsværdimålingen af aktiver, i procent.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX instant
bleDecreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

Rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input i
procent, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Det rimeligt sandsynlige fald i ikkeobserverede input, som Almindelig praksis:
anvendes i dagsværdimålingen af virksomhedens egne IFRS 13 93 h ii
egenkapitalinstrumenter, i procent.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant

Rimeligt sandsynligt fald i
ikkeobserverede input i
procent, forpligtelser

Det rimelige sandsynlige fald i ikkeobserverede input, som Almindelig praksis:
anvendes i dagsværdimålingen af forpligtelser, i procent. IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant

Rimeligt sandsynlig stigning i
Den rimeligt sandsynlige stigning i den aktuarmæssige Oplysning: IAS 19 145 a
aktuarmæssige forudsætninger i forudsætning, der anvendes til at opgøre nutidsværdien
procent.
af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse, i procent. [Refe
rence: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

X.XX instant

Rimelig sandsynlig stigning i
risikoeksponering i procent,
som hidrører fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17

Den rimeligt sandsynlige stigning i risikoeksponeringen i Oplysning: IFRS 17 128
procent, som hidrører fra kontrakter inden for anvendel a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
sesområdet for IFRS 17.

18.12.2020

X.XX
duration

Den Europæiske Unions Tidende

PercentageOfEntitysRevenue

DA

ifrs-full

L 429/600

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tAssets

X.XX instant

Rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input i
procent, aktiver

Den rimeligt sandsynlige stigning i ikkeobserverede input, Almindelig praksis:
som anvendes i dagsværdimålingen af aktiver, i procent. IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X.XX instant

Rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input i
procent, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Den rimeligt sandsynlige stigning i ikkeobserverede input, Almindelig praksis:
som anvendes i dagsværdimålingen af virksomhedens IFRS 13 93 h ii
egne egenkapitalinstrumenter, i procent.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX instant
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

Rimelig sandsynlig stigning i
ikkeobserverede input i
procent, forpligtelser

Den rimeligt sandsynlige stigning i ikkeobserverede input, Almindelig praksis:
som anvendes i dagsværdimålingen af forpligtelser, i IFRS 13 93 h ii
procent.

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInter
estsAcquired

X.XX instant

Procentdel af overtagne
stemmeberettigede
egenkapitalinteresser

Procentdelen af overtagne stemmeberettigede egenkapital Oplysning: IFRS 3 B64 c
interesser i en virksomhedssammenslutning. [Reference:
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Leveringsforpligtelser[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 15 119
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

member

Leveringsforpligtelser [member] Dette element står for alle leveringsforpligtelser. En leve Oplysning: IFRS 15 119
ringsforpligtelse er et løfte i en kontrakt med en kunde
om til kunden at overdrage enten: a) en vare eller en
tjenesteydelse (eller en gruppe varer eller tjenesteydelser),
som er af særskilt karakter, eller b) en række særskilte
varer eller tjenesteydelser, som i hovedsagen er de
samme, og som har samme mønster for overdragelse til
kunden. Dette element repræsenterer også standardvær
dien for aksen »Leveringsforpligtelser«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/601

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Leveringsforpligtelser, der
opfyldes på et bestemt
tidspunkt [member]

Dette element står for leveringsforpligtelser, der opfyldes Oplysning: IFRS 15 125
på et bestemt tidspunkt. Hvis en virksomhed ikke
opfylder en leveringsforpligtelse over tid, opfyldes leve
ringsforpligtelsen på et bestemt tidspunkt. [Reference:
leveringsforpligtelser [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatisfi
edOverTimeMember

member

leveringsforpligtelser, der
opfyldes over tid [member]

Dette element står for leveringsforpligtelser, der opfyldes Oplysning: IFRS 15 124
over tid. Virksomheden opfylder leveringsforpligtelsen
over tid, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: a)
kunden modtager og forbruger samtidig fordelene ved
virksomhedens ydelser, i takt med at virksomheden
præsterer ydelserne, b) virksomhedens ydelser skaber et
aktiv eller øger et aktivs værdi (f.eks. varer under frem
stilling), og kunden får kontrol over dette aktiv, i takt med
at aktivet skabes eller dets værdi øges, eller c) virksomhe
dens ydelser skaber ikke et aktiv med en alternativ anven
delse for virksomheden, og virksomheden har et retsgyl
digt krav på betaling for ydelser udført til dato. [Refe
rence: leveringsforpligtelser [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

text

Periode, der dækkes af
årsregnskabet

Oplysning om den periode, den periode, der dækkes af et Oplysning: IAS 1 51 c
årsregnskab eller noter.

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Ordningens aktiver til
dagsværdi

Dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordnin Almindelig praksis:
ger. Ordningens aktiver omfatter aktiver, som besiddes af IAS 19 57 a
en fond for langsigtede personaleydelser, og anvendelige
forsikringspolicer. [Reference: til dagsværdi [member]]

18.12.2020

member

Den Europæiske Unions Tidende

PerformanceObligationsSatisfie
dAtPointInTimeMember

DA

ifrs-full

L 429/602

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

PlanAssetsMember

member

Ordningens aktiver [member]

Dette element står for aktiver i ydelsesbaserede pensions Oplysning: IAS 19 140 a i
ordninger. Aktiver tilknyttet en pensionsordning (ordnin
gens aktiver) omfatter: a) aktiver, som besiddes af en fond
for langsigtede personaleydelser, og b) anvendelige forsik
ringspolicer.

ifrs-full

PlantsMember

member

Planter [member]

Dette element står for planter.

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagement
FeeIncome

X duration,
credit

Indtægter fra portefølje- og
andre forvaltningshonorarer

De indregnede indtægter fra portefølje- og andre forvalt Almindelig praksis:
ningshonorarer.
IAS 1 112 c

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaidRe X duration,
ceivedConsistingOfCashAndCas credit
hEquivalents

Andel af betalt (modtaget)
vederlag, der består af likvider

Andelen af det betalte eller modtagne vederlag, der består Oplysning: IAS 7 40 b
af likvider, for opnåelse og tab af bestemmende indfly
delse på dattervirksomheder eller andre virksomheder.
[Reference: dattervirksomheder [member], likvider, betalt
vederlag (modtaget)]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni
X duration,
sedWhenControlOfSubsidiaryIs credit
LostAttributableToDerecognisin
gRegulatoryDeferralAccountBa
lancesInFormerSubsidiary

Den del af gevinster (tab), der
indregnes ved tab af
bestemmende indflydelse på en
dattervirksomhed, og som kan
henføres til ophør af
indregning af saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser i den tidligere
dattervirksomhed

Den del af gevinster (tab) ved tab af bestemmende indfly Oplysning: IFRS 14 B28
delse på en dattervirksomhed, som kan henføres til ophør
af indregning af saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser i den tidligere dattervirksomhed. [Reference: gevin
ster (tab), der indregnes ved tab af bestemmende indfly
delse på en dattervirksomhed, saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser [member], dattervirksomheder
[member]]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni
sedWhenControlOfSubsidiaryIs
LostAttributableToRecognisin
gInvestmentRetainedInFormer
Subsidiary

X duration,
credit

Den del af gevinster (tab), der
indregnes ved tab af
bestemmende indflydelse på en
dattervirksomhed, og som kan
henføres til indregning af
bevaret kapitalandel i den
tidligere dattervirksomhed

Den del af gevinster (tab) som følge tab af bestemmende Oplysning: IFRS 12 19 a
indflydelse på en dattervirksomhed, som kan henføres til
indregning af en eventuel bevaret kapitalandel i den
tidligere dattervirksomhed til dagsværdien på den dato,
hvor den bestemmende indflydelse blev mistet. [Reference:
gevinster (tab), der indregnes ved tab af bestemmende
indflydelse på en dattervirksomhed, dattervirksomheder
[member]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpense
DefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Omkostninger vedrørende
pensionsydelser,
ydelsesbaserede
pensionsordninger

Omkostningerne vedrørende pensionsydelser i forbindelse Almindelig praksis: IAS 19 5
med ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ydel
sesbaserede pensionsordninger [member]]

DA

ifrs-full
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Den Europæiske Unions Tidende
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostninger vedrørende
pensionsydelser,
bidragsbaserede
pensionsordninger

Omkostningerne vedrørende pensionsydelser i forbindelse Oplysning: IAS 19 53
med bidragsbaserede pensionsordninger. Bidragsbaserede
pensionsordninger er pensionsordninger, hvor virksom
heden betaler faste bidrag til en selvstændig enhed
(fond) og ikke har hverken en retlig eller faktisk forplig
telse til at betale yderligere bidrag, hvis fonden ikke har
tilstrækkelige aktiver til at betale alle personaleydelser
vedrørende arbejdsydelser i det aktuelle og tidligere regn
skabsår.

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefi
nedBenefitPlansMember

member

Ydelsesbaserede
sygesikringsordninger efter
fratrædelse [member]

Dette element står for ydelsesbaserede sygesikringsord eksempel: IAS 19 138 b
ninger efter fratrædelse. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Mulige ordinære
aktietransaktioner [member]

Dette element står for mulige ordinære aktietransaktioner. eksempel: IAS 10 22 f
[Reference: ordinære aktier [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

member

Strømproducerende aktiver
[member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer strømproducerende aktiver.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Forberedelsesomkostninger
[member]

Dette element står for en kategori af aktiver hidrørende eksempel: IFRS 15 128 a
fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder, der repræsen
terer forberedelsesomkostningerne. [Reference: aktiver
hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet
med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Præferenceaktier [member]

Dette element står for egenkapitalinstrumenter, der i visse Almindelig praksis: IAS 1 79 a
henseender har forrang for ordinære aktier, men som er
efterstillet gældsinstrumenter i forhold til krav. [Reference:
ordinære aktier [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsu
rance

X duration,
credit

Tegnet præmie fratrukket
reassurance

Den beløbsmæssige størrelse af tegnede præmier Almindelig praksis: IAS 1 85
fratrukket beløb, der er genforsikret af tredjemand.

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

PostemploymentBenefitExpense
DefinedContributionPlans
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Risici ved førtidig indfrielse
[member]

Dette element står for risikoen for, at et finansielt aktivs eksempel: IFRS 7 IG32,
ene part påføres et tab, fordi den anden part indfrier en eksempel: IFRS 7 40 a
forpligtelse tidligere eller senere end forventet. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Forudbetalinger

Tilgodehavender, som repræsenterer beløb betalt for varer eksempel: IAS 1 78 b
og tjenesteydelser, før de er leveret.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome X instant,
debit

Forudbetalinger og
periodiserede indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af forudbetalinger og perio Almindelig praksis:
diserede indtægter. [Reference: forudbetalinger, periodise IAS 1 112 c
rede indtægter]

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco
meAbstract

Forudbetalinger og
periodiserede indtægter
[abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLessee
Abstract

Præsentation af
leasingkontrakter for
leasingtager [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproa
chAbstract

Redegørelse for »overlay«tilgangen [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitO member
bligationMember

Nutidsværdien af ydelsesbaseret Dette element står for nutidsværdien af en ydelsesbaseret Oplysning: IAS 19 140 a ii
pensionsforpligtelse [member] pensionsforpligtelse. Nutidsværdien af en ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse er nutidsværdien af de forventede
fremtidige betalinger (uden fradrag af ordningens even
tuelle aktiver), som er nødvendige for at indfri forplig
telsen hidrørende fra arbejdsydelser i det aktuelle og
tidligere regnskabsår.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Tidligere regnskabsprincipper
[member]

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Tidligere oplysninger [member] Dette element står for de oplysninger, der tidligere er Oplysning: IAS 1 106 b,
angivet i årsregnskabet (dvs. før anvendelse eller tilpasning oplysning: IAS 8 28 f i,
med tilbagevirkende kraft).
oplysning: IAS 8 29 c i,
oplysning: IAS 8 49 b i

Den Europæiske Unions Tidende

PrepaymentRiskMember

DA

ifrs-full
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Dette element står for det regnskabsmæssige grundlag, Oplysning: IFRS 1 24,
som virksomheden anvendte umiddelbart før anvendelsen almindelig praksis: IFRS 1 30,
af IFRS. [Reference: IFRS-standarder [member]]
oplysning: IFRS 1 29

L 429/605

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Prisindeksbevægelser

Bevægelserne i det generelle prisindeks, der anvendes til at Oplysning: IAS 29 39 c
omregne oplysninger i årsregnskaber for en virksomhed,
hvis funktionelle valuta er en hyperinflationsøkonomis
valuta.

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardAgree
mentsToPurchaseFinancialAs
setsForCash

X instant,
credit

Kurser fastsat i terminsaftaler
om køb af finansielle aktiver
for likvide beholdninger

Kurser fastsat i terminsaftaler om køb af finansielle aktiver eksempel: IFRS 7 B11D b
for likvide beholdninger.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Hovedforretningssted

Det sted, hvor en virksomhed hovedsagelig udfører sine Oplysning: IAS 1 138 a
aktiviteter.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAsso text
ciate

Associeret virksomheds
hovedforretningssted

En associeret virksomheds hovedforretningssted. [Refe Oplysning: IAS 27 16 b ii,
rence: hovedforretningssted, associerede virksomheder oplysning: IAS 27 17 b ii,
[member]]
oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Hovedforretningssted for den
virksomhed, hvis
koncernregnskab er blevet
udarbejdet og offentliggjort

Hovedforretningsstedet for virksomhedens øverste moder Oplysning: IAS 27 16 a
virksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed,
hvis koncernregnskaber, som er i overensstemmelse med
IFRS, er blevet udarbejdet og offentliggjort. [Reference:
konsoliderede [member], IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoin
tOperation

text

Driftsfællesskabs
hovedforretningssted

Et driftsfællesskabs hovedforretningssted. [Reference: Oplysning: IFRS 12 21 a iii
driftsfællesskaber [member], hovedforretningssted]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoint text
Venture

Joint ventures
hovedforretningssted

Et joint ventures hovedforretningssted. [Reference: hoved Oplysning: IAS 27 16 b ii,
forretningssted, joint ventures [member]]
oplysning: IAS 27 17 b ii,
oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfSub
sidiary

text

Dattervirksomheds
hovedforretningssted

En dattervirksomheds hovedforretningssted. [Reference: Oplysning: IAS 27 16 b ii,
hovedforretningssted, dattervirksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 17 b ii,
oplysning: IFRS 12 12 b,
oplysning: IFRS 12 19B b

18.12.2020
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Sandsynlighed for
misligholdelse [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 7 IG20C,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eksempel: IFRS 7 35M
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Sandsynlighed for
misligholdelse, målingsinput
[member]

Dette element står for den sandsynlighed for mislighol eksempel: IFRS 13 93 d,
eksempel: IFRS 13 IE63
delse, der anvendes som målingsinput.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Sandsynlighed for
misligholdelse [member]

Dette element står for enhver sandsynlighed for mislighol eksempel: IFRS 7 IG20C,
delse.
eksempel: IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Provenu fra lån, klassificeret
som finansieringsaktivitet

Pengestrømmen fra opnåede lån. [Reference: lån]

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Provenu fra ændringer i
ejerandele i
dattervirksomheder, som ikke
medfører tab af bestemmende
indflydelse

Pengestrømmen fra ændringer i ejerandele i dattervirk Oplysning: IAS 7 42A,
somheder, som ikke medfører tab af bestemmende indfly oplysning: IAS 7 42B
delse. [Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

ProceedsFromContributionsOf
NoncontrollingInterests

X duration,
debit

Provenu fra bidrag af
minoritetsinteresser

Pengestrømmen fra provenu fra bidrag af minoritetsinter Almindelig praksis: IAS 7 17
esser. [Reference: minoritetsinteresser]

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Provenu fra kortfristede lån

Pengestrømmen fra opnåede kortfristede lån. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 17
kortfristede lån]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplo
rationAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Provenu fra afhændelse af
efterforsknings- og
vurderingsaktiver

Pengestrømmen fra afhændelse af efterforsknings- og Almindelig praksis: IAS 7 16
vurderingsaktiver. [Reference: efterforsknings- og vurde
ringsaktiver [member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMinin
gAssets

X duration,
debit

Provenu fra afhændelse af
mineaktiver

Pengestrømmen fra afhændelse af mineaktiver. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 16
mineaktiver]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNon
currentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Provenu fra afhændelse af
anlægsaktiver eller
afståelsesgrupper), der er
klassificeret som besiddelse
med henblik på salg og
ophørte aktiviteter

Pengestrømmen fra afhændelse af anlægsaktiver eller Almindelig praksis: IAS 7 16
afståelsesgrupper), der er klassificeret som besiddelse
med henblik på salg og ophørte aktiviteter. [Reference:
ophørte aktiviteter [member], afståelsesgrupper, der er
klassificeret som besiddelse med henblik på salg [mem
ber], anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassifi
ceret som besiddelse med henblik på salg]

DA

ifrs-full
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eksempel: IAS 7 17 c
Den Europæiske Unions Tidende
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ProceedsFromDisposalOrMaturi X duration,
tyOfAvailableforsaleFinancialAs debit
sets

Provenu fra afhændelse eller
udløb af finansielle aktiver
disponible for salg

Pengestrømmen fra afhændelse eller udløb af finansielle Almindelig praksis:
aktiver disponible for salg. [Reference: finansielle aktiver IAS 7 16 — Udløbsdato
disponible for salg]
1.1.2021

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwil
lInvestmentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

Provenu fra afhændelse af
materielle anlægsaktiver,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill,
investeringsejendomme og
andre anlægsaktiver

Pengestrømmen fra afhændelse af materielle anlægsakti Almindelig praksis: IAS 7 16
ver, immaterielle aktiver bortset fra goodwill, investerings
ejendomme og andre anlægsaktiver. [Reference: immateri
elle aktiver bortset fra goodwill, investeringsejendomme,
andre anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions X duration,
debit

Provenu fra udnyttelse af
optioner

Pengestrømmen fra udnyttelsen af optioner.

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancingAc
tivities

X duration,
debit

Provenu fra offentlige tilskud,
klassificeret som
finansieringsaktivitet

Pengestrømmen fra offentlige tilskud, klassificeret som Almindelig praksis: IAS 20 28
finansieringsaktivitet. [Reference: myndighed [member],
offentlige tilskud]

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Provenu fra offentlige tilskud,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra offentlige tilskud, klassificeret som Almindelig praksis: IAS 20 28
investeringsaktivitet. [Reference: myndighed [member],
offentlige tilskud]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNo
tesAndDebentures

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af
obligationer og gældsbreve

Pengestrømmen fra udstedelse af obligationer og gælds Almindelig praksis: IAS 7 17
breve.

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdinaryS
hares

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af
ordinære aktier

Pengestrømmen fra udstedelse af ordinære aktier. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 17
rence: ordinære aktier [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferen
ceShares

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af
præferenceaktier

Pengestrømmen fra udstedelse af præferenceaktier. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 17
rence: Præferenceaktier [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordina
tedLiabilities

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af
efterstillede forpligtelser

Pengestrømmen fra udstedelse af efterstillede forpligtelser. Almindelig praksis: IAS 7 17
[Reference: efterstillede forpligtelser]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherEqui
tyInstruments

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af andre Pengestrømmen fra udstedelse af egenkapitalinstrumenter, eksempel: IAS 7 17 a
egenkapitalinstrumenter
som virksomheden ikke oplyser separat i den samme
opgørelse eller note.

Almindelig praksis: IAS 7 17

18.12.2020

ifrs-full

X duration,
debit

Provenu fra afhændelse af olie- Pengestrømmen fra afhændelse af olie- og gasaktiver. Almindelig praksis: IAS 7 16
og gasaktiver
[Reference: olie- og gasaktiver]

Den Europæiske Unions Tidende
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Provenu fra udstedelse af aktier Pengestrømmen fra udstedelse af aktier.

eksempel: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorro
wings

X duration,
debit

Provenu fra langfristede lån

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongter
X duration,
mAssetsClassifiedAsInvestingAc debit
tivities

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOf
TreasuryShares

X duration,
debit

Provenu fra salg eller
udstedelse af egne aktier

Pengestrømmen fra udstedelse af egne aktier. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 17
salg eller udstedelse af egne aktier, egne aktier]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologica
lAssets

X duration,
debit

Provenu fra salg af biologiske
aktiver

Pengestrømmen fra salg af biologiske aktiver. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 16
biologiske aktiver]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangible
AssetsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Provenu fra salg af immaterielle Pengestrømmen fra salg af immaterielle aktiver, klassifi eksempel: IAS 7 16 b
aktiver, klassificeret som
ceret som investeringsaktivitet. [Reference: immaterielle
investeringsaktivitet
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

X duration,
debit

Provenu fra salg af
kapitalandele i associerede
virksomheder

Pengestrømmen fra salg af kapitalandele i associerede Almindelig praksis: IAS 7 16
virksomheder. [Reference: associerede virksomheder
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentProperty

X duration,
debit

Provenu fra salg af
investeringsejendomme

Pengestrømmen fra salg af investeringsejendomme. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 16
rence: investeringsejendomme]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
debit

Provenu fra salg af
investeringer behandlet
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode

Pengestrømmen fra salg af investeringer behandlet regn Almindelig praksis: IAS 7 16
skabsmæssigt efter den indre værdis metode. [Reference:
investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

Pengestrømmen fra opnåede langfristede lån. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 17
lån]

DA

ifrs-full
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Provenu fra salg af andre
Pengestrømmen fra salg af anlægsaktiver, som virksom eksempel: IAS 7 16 b
anlægsaktiver, klassificeret som heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
investeringsaktivitet
note, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference:
aktiver]
Den Europæiske Unions Tidende
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Provenu fra salg af
investeringer, der ikke
behandles regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode

Pengestrømmen fra salg af investeringer, der ikke Almindelig praksis: IAS 7 16
behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode. [Reference: investeringer behandlet regnskabs
mæssigt efter den indre værdis metode; investeringer,
der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Provenu fra salg af materielle
Pengestrømmen fra salg af materielle anlægsaktiver, klas eksempel: IAS 7 16 b
anlægsaktiver, klassificeret som sificeret som investeringsaktivitet. [Reference: materielle
investeringsaktivitet
anlægsaktiver]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturi
tyOfFinancialInstrumentsClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Provenu fra salg eller udløb af
finansielle instrumenter,
klassificeret som
investeringsaktivitet

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Provenu fra
Det indregnede provenu fra overdragelsen af finansielle Oplysning: IFRS 7 42G c iii
overdragelsesaktivitet inden for aktiver i den del af regnskabsåret, hvor den største over
et regnskabsår, hvor den
førselsaktivitet fandt sted, når det samlede provenu fra
største overførselsaktivitet
overdragelsesaktiviteten (der opfylder kriterierne for
fandt sted
ophør med indregning) i et regnskabsår ikke er jævnt
fordelt i hele regnskabsåret. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Hjælpematerialer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen eksempel: IAS 1 78 c,
terer værdien af hjælpematerialer til brug i produktions almindelig praksis: IAS 2 37
processen. [Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Produkter og tjenesteydelser
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 a,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 8 32
eller begreberne i tabellen.

Pengestrømmen fra salg eller udløb af finansielle instru Almindelig praksis: IAS 7 16
menter, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

18.12.2020

X duration,
debit
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Produkter og tjenesteydelser
[member]

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Omkostninger til honorarer for Honorarer for faglig assistance, der er betalt eller skal Almindelig praksis:
faglig assistance
betales.
IAS 1 112 c

ifrs-full

ProfitLoss

X duration,
credit

Resultatet

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Resultatet [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbs
tract

Resultat, som kan henføres til
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Resultat, som kan henføres til
minoritetsinteresser

Resultatet af fortsættende og ophørte aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 1 81B a i,
henføres til minoritetsinteresser. [Reference: resultatet, oplysning: IFRS 12 12 e
minoritetsinteresser]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Del af resultatet, som kan
henføres til
modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital

Den del af resultatet, som kan henføres til modervirksom Oplysning: IAS 33 70 a
hedens indehavere af ordinær egenkapital. [Reference:
resultatet]

Dette element står for virksomhedens produkter og tjene eksempel: IFRS 15 B89 a,
steydelser. Det repræsenterer også standardværdien for oplysning: IFRS 8 32
aksen »Produkter og tjenesteydelser«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

Den samlede indkomst med fradrag af udgifter fra fort Oplysning: IAS 1 106 d i,
sættende og ophørte aktiviteter, bortset fra elementerne af oplysning: IAS 1 81A a,
øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst]
oplysning: IAS 7 18 b,
oplysning: IFRS 1 24 b,
oplysning: IFRS 1 32 a ii,
eksempel: IFRS 12 B10 b,
eksempel: IFRS 17 113 b —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 39L e —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9, oplysning: IFRS 8 28 b,
oplysning: IFRS 8 23

L 429/611
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Del af resultatet, som kan
henføres til
modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital [abstract]

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEnti
tyAbstract

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
IncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Del af resultatet, som kan
henføres til
modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital, herunder
udvandede virkninger

Den del af resultatet, som kan henføres til modervirksom Oplysning: IAS 33 70 a
hedens indehavere af ordinær egenkapital, reguleret for
virkningen af al udvandet potentiel aktiekapital. [Refe
rence: resultatet]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Resultat, som kan henføres til
ejerne af modervirksomheden

Resultatet af fortsættende og ophørte aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 1 81B a ii
henføres til ejerne af modervirksomheden. [Reference:
resultatet]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Resultat før skat

Resultatet før skatteomkostninger eller -indtægter. [Refe eksempel: IAS 1 103,
eksempel: IAS 1 102,
rence: resultatet]
oplysning: IFRS 5 33 b i,
eksempel: IFRS 8 28 b,
eksempel: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe
rations

X duration,
credit

Resultat af fortsættende
aktiviteter

Resultatet af fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsæt Oplysning: IAS 1 81A a,
tende aktiviteter [member], resultatet]
oplysning: IFRS 12 B12 b vi,
oplysning: IFRS 8 28 b,
oplysning: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe
rationsAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Resultat af fortsættende
aktiviteter, som kan henføres
til minoritetsinteresser

Resultatet af fortsættende aktiviteter, som kan henføres til eksempel: IFRS 5 eksempel 11,
minoritetsinteresser. [Reference: resultat af fortsættende eksempel: IFRS 5 33 d
aktiviteter, minoritetsinteresser]
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Dokumentationsetikette

Referencer

Del af resultatet af fortsættende
aktiviteter, som kan henføres
til modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital

Den del af resultatet af fortsættende aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 33 70 a
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital. [Reference: fortsættende aktiviteter [member],
resultat af fortsættende aktiviteter]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe
rationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
IncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Del af resultatet af fortsættende
aktiviteter, som kan henføres
til modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital, herunder
udvandede virkninger

Den del af resultatet af fortsættende aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 33 70 a
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital, reguleret for virkningen af al udvandet poten
tiel aktiekapital. [Reference: resultat af fortsættende aktivi
teter]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perations

X duration,
credit

Resultat af ophørte aktiviteter

Resultatet af ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte akti Oplysning: IAS 1 82 ea,
viteter [member], resultatet]
oplysning: IAS 1 98 e,
oplysning: IFRS 12 B12 b vii,
oplysning: IFRS 5 33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
X duration,
perationsAttributableToNoncon credit
trollingInterests

Resultat af ophørte aktiviteter,
som kan henføres til
minoritetsinteresser

Resultatet af ophørte aktiviteter, som kan henføres til eksempel: IFRS 5 eksempel 11,
minoritetsinteresser. [Reference: resultat af ophørte aktivi eksempel: IFRS 5 33 d
teter, minoritetsinteresser]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Del af resultatet af ophørte
aktiviteter, som kan henføres
til modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital

Den del af resultatet af ophørte aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 33 70 a
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital. [Reference: resultat af ophørte aktiviteter]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
IncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Del af resultatet af ophørte
aktiviteter, som kan henføres
til modervirksomhedens
indehavere af ordinær
egenkapital, herunder
udvandede virkninger

Den del af resultatet af ophørte aktiviteter, som kan Oplysning: IAS 33 70 a
henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær
egenkapital, reguleret for virkningen af al udvandet poten
tiel aktiekapital. [Reference: resultat af ophørte aktiviteter]
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ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X duration,
credit

Resultat af driftsaktiviteter

Resultatet af virksomhedens driftsaktiviteter. [Reference: eksempel: IAS 32 IE33,
resultatet]
almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

X duration,
credit

Resultatet, herunder
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat

Resultatet, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regu Oplysning: IFRS 14 23
latoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og
nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference:
nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser vedrørende resultatet, nettobevægelse i udskudt skat
forbundet med saldi for regulatoriske aktiver og forplig
telser vedrørende resultatet, resultatet]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Resultatet, herunder
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat, som
kan henføres til
minoritetsinteresser

Resultatet, der kan henføres til minoritetsinteresser, og eksempel: IFRS 14 IE1,
som omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske eksempel: IFRS 14 23
aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobe
vægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: resultatet,
herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat; minoritetsinteresser]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAttributable
ToOwnersOfParent

X duration,
credit

Resultatet, herunder
nettobevægelse i saldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser vedrørende
resultatet og nettobevægelse i
forbunden udskudt skat, som
kan henføres til ejerne af
modervirksomheden

Resultatet, som kan henføres til ejerne af modervirksom eksempel: IFRS 14 IE1,
heden, og som omfatter nettobevægelsen i saldi for regu eksempel: IFRS 14 23
latoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og
nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference:
resultatet, herunder nettobevægelse i saldi for regulato
riske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og
nettobevægelse i forbunden udskudt skat]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Den overtagne virksomheds
resultat efter
overtagelsestidspunktet

Den overtagne virksomheds resultat efter overtagelsestids Oplysning: IFRS 3 B64 q i
punktet, som medtages i den konsoliderede totalindkom
stopgørelse. [Reference: resultatet]
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Den sammensluttede
virksomheds resultat, som om
sammenslutningen var
gennemført i begyndelsen af
regnskabsåret.

Den sammensluttede virksomheds resultat, som om over Oplysning: IFRS 3 B64 q ii
tagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger,
som er gennemført i løbet af regnskabsåret, var begyn
delsen af regnskabsåret. [Reference: virksomhedssammen
slutninger [member], resultatet]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset2011

X duration,
credit

Resultat, der indregnes ved
udveksling af anlægstjenester
for et finansielt aktiv

Resultatet, der er indregnet ved udveksling af anlægstjene Oplysning: SIC 29 6A
ster for et finansielt aktiv i koncessionsaftaler. [Reference:
koncessionsaftaler [member], resultatet]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForIn
tangibleAsset2011

X duration,
credit

Resultat, der indregnes ved
udveksling af anlægstjenester
for et immaterielt aktiv

Resultatet, der er indregnet ved udveksling af anlægstjene Oplysning: SIC 29 6A
ster for et immaterielt aktiv i koncessionsaftaler. [Refe
rence: koncessionsaftaler [member], resultatet]

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfIn
X duration,
vestmentsAndChangesInValueO credit
fInvestments

Resultatet ved afhændelse af
investeringer samt ændringer i
værdien af investeringer

Resultatet ved afhændelse af investeringer samt ændringer Oplysning: IAS 26 35 b ix
i værdien af investeringer. [Reference: resultatet]

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Programmeringsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af programmeringsaktiver. Almindelig praksis: IAS 1 55
[Reference: aktiver]

ifrs-full

PropertyAmountContributedTo
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Fast ejendom, bidrag til
dagsværdien af ordningens
aktiver

Det beløb, som fast ejendom udgør af dagsværdien af eksempel: IAS 19 142 d
aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference:
ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
ejendomsudvikling og
projektforvaltning

Omkostningerne til ejendomsudvikling og projektforvalt Almindelig praksis: IAS 1 85
ning.
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Indtægter fra
ejendomsudvikling og
projektforvaltning

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Almindelig praksis: IAS 1 85
fra ejendomsudvikling og projektforvaltning.

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Ejendomme, som besiddes til
videresalg som led i det
normale forretningsforløb

Den beløbsmæssige størrelse af ejendomme, som besiddes Almindelig praksis: IAS 1 55
til videresalg som led i det normale forretningsforløb.
Ejendomme er grunde eller bygninger — eller en del af
en bygning — eller både grunde og bygninger.

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
ejendomsadministration

Omkostningerne til ejendomsadministration. Ejendomme Almindelig praksis:
er grunde eller bygninger — eller en del af en bygning — IAS 1 112 c
eller både grunde og bygninger.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der: a) Oplysning: IAS 1 54 a,
besiddes til brug i produktionen eller ved levering af varer oplysning: IAS 16 73 e
og tjenesteydelser, til udlejning til tredjepart eller til admi
nistrative formål, og b) forventes at skulle benyttes i mere
end ét regnskabsår.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusAxis

axis

Materielle anlægsaktiver opdelt
efter status for operationelle
leasingkontrakter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 16 95
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusMember

member

Materielle anlægsaktiver opdelt
efter status for operationelle
leasingkontrakter [member]

Dette element står for alle materielle anlægsaktiver opdelt Oplysning: IFRS 16 95
efter status for operationelle leasingkontrakter af leasing
giver. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Materielle anlægsaktiver opdelt efter status for operatio
nelle leasingkontrakter«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar X instant,
ryingAmountAtCostOfRevalue debit
dAssets

Materielle anlægsaktiver,
omvurderede aktiver, til
kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Oplysning: IAS 16 77 e
som ville have været indregnet, hvis der var foretaget
indregning af aktiverne i henhold til kostprismodellen.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar X instant,
ryingAmountOfAssetsRetired
debit
FromActiveUse

Materielle anlægsaktiver,
aktiver, der er udrangeret og
ikke er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, eksempel: IAS 16 79 c
der er udrangeret og ikke er klassificeret som besiddelse
med henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

Materielle anlægsaktiver
[abstract]
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Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver opført Oplysning: IAS 16 77
til omvurderet værdi. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx
pendituresRecognisedForCon
structions

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver,
omkostninger indregnet under
opførelse

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som er Oplysning: IAS 16 74 b
indregnet i den regnskabsmæssige værdi af et materielt
anlægsaktiv under opførelse. [Reference: regnskabsmæssig
værdi [member], materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
FairValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Materielle anlægsaktivers
dagsværdi anvendt som fastsat
kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Oplysning: IFRS 1 30
for hvilke dagsværdien er anvendt som fast kostpris i
IFRS-åbningsopgørelsen af finansiel stilling. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFullyDep
reciated

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver,
regnskabsmæssig bruttoværdi
af fuldt afskrevne aktiver, der
stadig anvendes

Den regnskabsmæssige bruttoværdi af fuldt afskrevne eksempel: IAS 16 79 b
materielle anlægsaktiver, der stadig anvendes. [Reference:
regnskabsmæssig bruttoværdi [member], materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

member

Materielle anlægsaktiver
[member]

Dette element står for materielle anlægsaktiver. Det repræ Oplysning: IAS 16 73,
senterer også standardværdien for aksen »Kategorier af eksempel: IAS 36 127,
materielle anlægsaktiver«, hvis der ikke anvendes et eksempel: IFRS 16 53
andet element. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
NotSubjectToOperatingLeases
Member

member

Materielle anlægsaktiver, som
ikke er genstand for
operationelle leasingkontrakter
[member]

Dette element står for materielle anlægsaktiver, som ikke Oplysning: IFRS 16 95
er genstand for operationelle leasingkontrakter. En opera
tionel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved hvilken
ikke i det væsentlige samtlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten til et underliggende aktiv overdrages.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver stillet
som sikkerhed

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Oplysning: IAS 16 74 a
der er stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference:
materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver
indregnet på
overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for mate eksempel: IFRS 3 B64 i,
rielle anlægsaktiver, der er erhvervet ved en virksomheds eksempel: IFRS 3 IE72
sammenslutning. [Reference: materielle anlægsaktiver,
virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
strictionsOnTitle

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver,
begrænsninger i
ejendomsretten

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Oplysning: IAS 16 74 a
der er omfattet af begrænsninger i ejendomsretten. [Refe
rence: materielle anlægsaktiver]
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Materielle anlægsaktiver,
reserver for opskrivninger
[abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
valuationSurplus

X instant,
credit

Materielle anlægsaktiver,
reserver for opskrivninger

Den beløbsmæssige størrelse af reserver for opskrivninger, Oplysning: IAS 16 77 f
som er tilknyttet materielle anlægsaktiver. [Reference:
materielle anlægsaktiver, reserver for opskrivninger]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentS
ubjectToOperatingLeasesMem
ber

member

Materielle anlægsaktiver, som
er genstand for operationelle
leasingkontrakter [member]

Dette element står for materielle anlægsaktiver, som er Oplysning: IFRS 16 95
genstand for operationelle leasingkontrakter. En opera
tionel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved hvilken
ikke i det væsentlige samtlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten til et underliggende aktiv overdrages.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

X instant,
debit

Materielle anlægsaktiver,
midlertidigt uudnyttede

Den beløbsmæssige størrelse af midlertidigt uudnyttede eksempel: IAS 16 79 a
materielle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsakti
ver]

ifrs-full

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Omkostninger til ejendoms
administrationsgebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Almindelig praksis:
hidrører fra ejendomsadministrationsgebyrer.
IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Indtægter fra ejendoms
administrationsgebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, som hidrører Almindelig praksis:
fra ejendomsadministrationsgebyrer.
IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
Expense

X duration,
credit

Indtægter fra (omkostninger til) Den beløbsmæssige størrelse af indtægter eller omkost Almindelig praksis:
ejendoms
ninger, som hidrører fra ejendomsadministrationsgebyrer. IAS 1 112 c
administrationsgebyrer
[Reference: omkostninger til ejendomsadministrations
gebyrer, indtægter fra ejendomsadministrationsgebyrer]

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
ExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Ejendomsskat

Den beløbsmæssige størrelse af ejendomsskatten. Ejen Almindelig praksis: IAS 1 85
domme er grunde eller bygninger — eller en del af en
bygning — eller både grunde og bygninger.

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInAssociate

X.XX
duration

Ejerandel i en associeret
virksomhed

Virksomhedens ejerandel i en associeret virksomhed. Oplysning: IAS 27 17 b iii,
[Reference: associerede virksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b iii,
oplysning: IFRS 12 21 a iv
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ProportionOfOwnershipInter
estInJointOperation

X.XX
duration

Ejerandel i et driftsfællesskab

Virksomhedens ejerandel i et driftsfællesskab. [Reference: Oplysning: IFRS 12 21 a iv
driftsfællesskaber [member]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInJointVenture

X.XX
duration

Ejerandel i et joint venture

Virksomhedens ejerandel i et joint venture. [Reference: Oplysning: IAS 27 17 b iii,
oplysning: IAS 27 16 b iii,
joint ventures [member]]
oplysning: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInSubsidiary

X.XX
duration

Ejerandel i en dattervirksomhed Virksomhedens ejerandel i en dattervirksomhed. [Refe Oplysning: IAS 27 17 b iii,
oplysning: IAS 27 16 b iii,
rence: dattervirksomheder [member]]
oplysning: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estsHeldByNoncontrollingInter
ests

X.XX
duration

Minoritetsinteressers ejerandele

Minoritetsinteressers ejerandele i en dattervirksomhed. Oplysning: IFRS 12 12 c
[Reference: dattervirksomheder [member], minoritetsinter
esser]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldI
nAssociate

X.XX
duration

Andel i stemmerettighederne i
en associeret virksomhed

Virksomhedens andel i stemmerettighederne i en Oplysning: IAS 27 17 b iii,
associeret virksomhed. [Reference: associerede virksom oplysning: IAS 27 16 b iii,
heder [member]]
oplysning: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel
dInSubsidiary

X.XX
duration

Andel i stemmerettighederne i
en dattervirksomhed

Virksomhedens andel i stemmerettighederne i en datter Oplysning: IAS 27 17 b iii,
virksomhed. [Reference: dattervirksomheder [member]]
oplysning: IAS 27 16 b iii,
oplysning: IFRS 12 19B c
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Minoritetsinteressers andel i
stemmerettighederne

Minoritetsinteressers andel i stemmerettighederne i en Oplysning: IFRS 12 12 d
dattervirksomhed. [Reference: dattervirksomheder [mem
ber], minoritetsinteresser]

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointOperation

X.XX
duration

Andel i stemmerettighederne i
et driftsfællesskab

Virksomhedens andel i stemmerettighederne i et driftsfæl Oplysning: IFRS 12 21 a iv
lesskab. [Reference: driftsfællesskaber [member]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointVenture

X.XX
duration

Andel i stemmerettighederne i
et joint venture

Virksomhedens andel i stemmerettighederne i et joint Oplysning: IAS 27 17 b iii,
venture. [Reference: joint ventures [member]]
oplysning: IAS 27 16 b iii,
oplysning: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Hensatte forpligtelser til
lånetilsagn [member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til lånetilsagn Almindelig praksis: IAS 37 84
indgået af virksomheden. [Reference: andre hensatte
forpligtelser [member]]

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
Costs

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
omkostninger vedrørende
afvikling, reetablering og
genopretning

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 D
omkostninger vedrørende afvikling, retablering og Eksempler: Oplysninger,
genopretning. [Reference: andre hensatte forpligtelser]
eksempel: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilitation
CostsMember

member

Hensatte forpligtelser til
omkostninger vedrørende
afvikling, reetablering og
genopretning [member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til omkost eksempel: IAS 37 D
ninger vedrørende afvikling, reetablering og genopretning. Eksempler: Oplysninger,
[Reference: andre hensatte forpligtelser [member]]
eksempel: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForTaxesOtherThanIn
comeTaxMember

member

Hensatte forpligtelser til andre
skatter end indkomstskat
[member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til andre Almindelig praksis: IAS 37 84
skatter end indkomstskat. Indkomstskatter omfatter alle
inden- og udenlandske skatter, der følger af skattepligtig
indkomst. Indkomstskatter omfatter endvidere skatter
såsom skat, der skal betales af en dattervirksomhed, en
associeret virksomhed eller en fælles ordning ved udlod
ning til den regnskabsaflæggende virksomhed. [Reference:
andre hensatte forpligtelser [member]]

Hensatte forpligtelser til
omkostninger vedrørende
afvikling, reetablering og
genopretning [abstract]

18.12.2020
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ProvisionOfGuaranteesOrColla
teralByEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Virksomhedens garanti- eller
sikkerhedsstillelse,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens garanti- eksempel: IAS 24 21 h
eller sikkerhedsstillelse i transaktioner mellem nærtstående
parter. [Reference: garantier [member], nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrColla
teralToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Garanti- eller sikkerhedsstillelse
over for virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af garanti- eller sikkerheds eksempel: IAS 24 21 h
stillelsen over for virksomheden i transaktioner mellem
nærtstående parter. [Reference: garantier [member], nært
stående parter [member]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, hvis indfriel Oplysning: IAS 1 54 l
sestidspunkt eller størrelse er usikker.

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabili
tyAdequacyTests

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser opgjort
ved anvendelse af test af
forpligtelsers tilstrækkelighed

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser
opgjort på grundlag af en vurdering af, om den regn
skabsmæssige værdi af en forsikringsforpligtelse skal
øges (eller den regnskabsmæssige værdi af tilknyttede
udskudte anskaffelsesomkostninger eller tilknyttede imma
terielle aktiver skal reduceres) på basis af en vurdering af
fremtidige pengestrømme. [Reference: regnskabsmæssig
værdi [member], hensatte forpligtelser]

ifrs-full

ProvisionsForDoubtfulDebtsRe
latedToOutstandingBalancesO
fRelatedPartyTransaction

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
dubiøse tilgodehavender i
forhold til mellemværender i
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til Oplysning: IAS 24 18 c
dubiøse tilgodehavender i forhold til den beløbsmæssige
størrelse af mellemværender i transaktioner mellem nært
stående parter. [Reference: hensatte forpligtelser]

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser
vedrørende personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser Oplysning: IAS 1 78 d
vedrørende personaleydelser. [Reference: omkostninger
vedrørende personaleydelser, hensatte forpligtelser]

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpartici
patingBenefits

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
fremtidige ydelser uden
deltagelse

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IFRS 4 IG22 e —
fremtidige ydelser uden deltagelse. [Reference: hensatte Udløbsdato 1.1.2021,
forpligtelser]
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
debit

Forbrug af hensatte
forpligtelser, andre hensatte
forpligtelser

Forbruget af hensatte forpligtelser (dvs. beløb, som er Oplysning: IAS 37 84 c
afholdt og modregnet i den hensatte forpligtelse) for
andre hensatte forpligtelser. [Reference: andre hensatte
forpligtelser]

DA

ifrs-full
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Hensatte forpligtelser [abstract]
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eksempel: IFRS 4 IG22 d —
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Købte call-optioner [member]

Dette element står for erhvervede afledte finansielle eksempel: IFRS 7 IG40B,
kontrakter, der giver ejeren en ret, men ikke en forplig eksempel: IFRS 7 B33
telse, til at købe et underliggende aktiv til en bestemt
strikekurs. [Reference: afledte finansielle instrumenter
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Køb af finansielle aktiver
disponible for salg

Pengestrømmen til køb af finansielle aktiver disponible Almindelig praksis:
for salg. [Reference: finansielle aktiver disponible for salg] IAS 7 16 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Køb af biologiske aktiver

Pengestrømmen til køb af biologiske aktiver. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 16
biologiske aktiver]

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndEva
luationAssets

X duration,
credit

Køb af efterforsknings- og
vurderingsaktiver

Pengestrømmen til køb af efterforsknings- og vurderings Almindelig praksis: IAS 7 16
aktiver. [Reference: efterforsknings- og vurderingsaktiver
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstrument
sClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Køb af finansielle instrumenter, Pengestrømmen til køb af finansielle instrumenter. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 16
klassificeret som
rence: finansielle instrumenter, kategori [member]]
investeringsaktivitet

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Køb af immaterielle aktiver,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til køb af immaterielle aktiver, klassifi eksempel: IAS 7 16 a
ceret som investeringsaktivitet. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates

X duration,
credit

Køb af kapitalandele i
associerede virksomheder

Pengestrømmen til køb af kapitalandele i associerede virk Almindelig praksis: IAS 7 16
somheder. [Reference: associerede virksomheder [membe
r]]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
credit

Køb af kapitalandele i
investeringer behandlet
regnskabsmæssigt efter den
indre værdis metode

Pengestrømmen til køb af kapitalandele i investeringer Almindelig praksis: IAS 7 16
behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode. [Reference: investeringer behandlet regnskabs
mæssigt efter den indre værdis metode]

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Køb af investeringsejendomme

Pengestrømmen til køb af investeringsejendomme. [Refe Almindelig praksis: IAS 7 16
rence: investeringsejendomme]

18.12.2020
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Køb af investeringer, der ikke
behandles regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode

Pengestrømmen til køb af investeringer, der ikke Almindelig praksis: IAS 7 16
behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode. [Reference: investeringer behandlet regnskabs
mæssigt efter den indre værdis metode; investeringer,
der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode]

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Køb af mineaktiver

Pengestrømmen til køb af mineaktiver. [Reference: mine Almindelig praksis: IAS 7 16
aktiver]

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Køb olie- og gasaktiver

Pengestrømmen til køb af olie- og gasaktiver. [Reference: Almindelig praksis: IAS 7 16
olie- og gasaktiver]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Køb af andre anlægsaktiver,
klassificeret som
investeringsaktivitet

Pengestrømmen til køb af anlægsaktiver, som virksom eksempel: IAS 7 16 a
heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
note, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference:
aktiver]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndEq X duration,
uipmentClassifiedAsInvestingAc credit
tivities

Køb af materielle
Pengestrømmen til køb af materielle aktiver, klassificeret eksempel: IAS 7 16 a
anlægsaktiver, klassificeret som som investeringsaktivitet. [Reference: materielle anlægs
investeringsaktivitet
aktiver]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndEq
uipmentIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillInvestmentProper
tyAndOtherNoncurrentAssets

X duration,
credit

Køb af materielle
anlægsaktiver, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill,
investeringsejendomme og
andre anlægsaktiver

Pengestrømmen til køb af materielle anlægsaktiver, imma Almindelig praksis: IAS 7 16
terielle aktiver bortset fra goodwill, investeringsejen
domme og andre anlægsaktiver. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill, investeringsejendomme, andre
anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Køb af egne aktier

Faldet i egenkapital som følge af køb af egne aktier. Almindelig praksis:
[Reference: egne aktier]
IAS 1 106 d

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Køb, dagsværdimåling, aktiver

Stigningen i dagsværdimålingen af aktiver, der hidrører fra Oplysning: IFRS 13 93 e iii
køb af disse aktiver. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Køb, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Stigningen i dagsværdimålingen af virksomhedens egne Oplysning: IFRS 13 93 e iii
egenkapitalinstrumenter, der hidrører fra køb af disse
egenkapitalinstrumenter. [Reference: til dagsværdi [mem
ber], virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [mem
ber]]
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Køb, dagsværdimåling,
forpligtelser

Stigningen i dagsværdimålingen af forpligtelser, der Oplysning: IFRS 13 93 e iii
hidrører fra køb af disse forpligtelser. [Reference: til dags
værdi [member]]

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Køb af varer, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af varer, som er købt af eksempel: IAS 24 21 a
virksomheden i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndOther
AssetsRelatedPartyTransactions

X duration,
debit

Køb af fast ejendom og andre
aktiver, transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af fast ejendom og andre eksempel: IAS 24 21 b
aktiver, som er købt af virksomheden i transaktioner
mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEstima text
tedEffectOfPracticalExpedientsU
sedWhenApplyingIFRS15Re
trospectively

Kvalitativ vurdering af skønnet
virkning af anvendte praktiske
fremgangsmåder, når IFRS 15
anvendes med tilbagevirkende
kraft

Den kvalitative vurdering af den skønnede virkning af de Oplysning:
anvendte praktiske fremgangsmåder, når IFRS 15 IFRS 15 C6 b
anvendes med tilbagevirkende kraft.

ifrs-full

text
QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfChan
geInActivitiesThatPermittedInsu
rerToReassessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnec
tedWithInsurance

Kvalitativ beskrivelse af
virkningen på regnskabet af
ændringen i aktiviteter, som
gav forsikringsgiver mulighed
for at revurdere, hvorvidt
dennes aktiviteter hovedsageligt
har relation til forsikring

Kvalitativ beskrivelse af virkningen på regnskabet af Oplysning: IFRS 4 39C c
ændringen i aktiviteter, som gav forsikringsgiver mulighed iii — Udløbsdato 1.1.2021
for at revurdere, hvorvidt dennes aktiviteter hovedsageligt
har relation til forsikring.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfChan
geInActivitiesThatResultedInIn
surerNoLongerQualifying
ToApplyTemporaryExemption
FromIFRS9

text

Kvalitativ beskrivelse af
virkningen på regnskabet af
ændringen i aktiviteter,
hvorefter forsikringsgiver ikke
længere opfylder betingelserne
for at anvende den midlertidige
undtagelse fra IFRS 9

Kvalitativ beskrivelse af virkningen på regnskabet af Oplysning: IFRS 4 39D
ændringen i aktiviteter, hvorefter forsikringsgiveren ikke c — Udløbsdato 1.1.2021
længere opfylder betingelserne for at anvende den midler
tidige undtagelse fra IFRS 9.

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

text

Kvalitative oplysninger om
fortsat engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

Kvalitative oplysninger om virksomhedens fortsatte enga Oplysning: IFRS 7 42E f
gement i finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt,
som forklarer og understøtter de krævede kvantitative
oplysninger. [Reference: finansielle aktiver]
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Kvalitative informationer om virksomhedens mål med, Oplysning: IAS 1 135 a
politikker og procedurer for kapitalstyring. Dette bør
omfatte en beskrivelse af, hvad den forvalter som kapital,
arten af eksterne kapitalkrav samt hvordan kravene forval
tes, og hvordan virksomheden opfylder sine mål for kapi
talstyring. [Reference: kapitalkrav [member]]

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
text
SensitivityAndInformationA
boutThoseTermsAndConditions
OfInsuranceContractsThatHave
MaterialEffect

Kvalitative oplysninger om
følsomhed og oplysninger om
vilkår og betingelser for
forsikringskontrakter, som har
en væsentlig påvirkning

Kvalitative oplysninger om følsomhed over for forsik Oplysning: IFRS 4 39A
ringsrisici og oplysninger om vilkår og betingelser for b — Udløbsdato 1.1.2021
forsikringskontrakter, som i væsentlig grad påvirker den
beløbsmæssige størrelse, tidspunkterne for og usikker
heden forbundet med forsikringsgivers fremtidige penge
strømme. [Reference: typer af forsikringskontrakter [mem
ber]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Interval [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 13 IE63,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eksempel: IFRS 13 B6,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 14 33 b,
oplysning: IFRS 17 120 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 2 45 d,
almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Interval af skøn, som
dagsværdien af biologiske
aktiver højst sandsynligt vil
ligge inden for, til kostpris

Intervallet af skøn, som dagsværdien af biologiske aktiver Oplysning: IAS 41 54 c
højst sandsynligt vil ligge inden for, når deres dagsværdi
ikke kan måles pålideligt, og hvor virksomheden måler
dem til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv
ninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse. [Refe
rence: biologiske aktiver]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVa
lueModel

text

Interval af skøn, som
dagsværdien af
investeringsejendomme højst
sandsynligt vil ligge inden for,
til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS
16 efter dagsværdimodellen

Intervallet af skøn, som dagsværdien af investeringsejen Oplysning: IAS 40 78 c
domme højst sandsynligt vil ligge inden for, når virksom
heden måler investeringsejendomme til kostpris eller i
overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdimodellen,
fordi dagsværdien ikke løbende kan opgøres pålideligt.
[Reference: til kostpris eller i overensstemmelse med
IFRS 16 efter dagsværdimodellen [member], investerings
ejendomme]
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Interval af skøn, som
dagsværdien af
investeringsejendomme højst
sandsynligt vil ligge inden for,
kostprismodellen

Intervallet af skøn, som dagsværdien af investeringsejen Oplysning: IAS 40 79 e iii
domme målt ved anvendelse af kostprismodellen højst
sandsynligt vil ligge inden for. [Reference: investerings
ejendomme]

ifrs-full

RangesMember

member

Intervaller [member]

Dette element står for samlede intervaller. Det repræsen eksempel: IFRS 13 IE63,
terer også standardværdien for aksen »Interval«, hvis der eksempel: IFRS 13 B6,
ikke anvendes et andet element.
oplysning: IFRS 14 33 b,
oplysning: IFRS 17 120 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 2 45 d,
almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsAxis

axis

Intervaller af udnyttelseskurser Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 2 45 d
for aktieoptioner i omløb [axis] lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsMember

member

Intervaller af udnyttelseskurser
for aktieoptioner i omløb
[member]

Dette element står for samlede intervaller af udnyttelses Oplysning: IFRS 2 45 d
kurser for aktieoptioner i omløb, som gør det muligt at
vurdere antallet af og tidspunkterne for yderligere aktier,
som kan udstedes, og den kontante betaling, der kan
modtages ved udnyttelsen af disse optioner. Det repræsen
terer også standardværdien for aksen »Intervaller af udnyt
telseskurser for aktieoptioner i omløb«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: Intervaller [mem
ber]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Ratede krediteksponeringer

Den beløbsmæssige størrelse af krediteksponeringen, som eksempel:
er blevet vurderet af eksterne kreditvurderingsbureauer. IFRS 7 IG24 c — Udløbsdato
[Reference: krediteksponering]
1.1.2021, eksempel: IFRS 7
36 c — Udløbsdato 1.1.2021
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Forrentningssats anvendt til at
afspejle den tidsmæssige værdi
af penge, saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Forrentningssatsen anvendt til at afspejle den tidsmæssige Oplysning: IFRS 14 33 b
værdi af penge, der er gældende for saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Takstregulerede aktiviteter
[member]

Dette element står for en virksomheds aktiviteter, der er Oplysning: IFRS 14 30,
underlagt takstregulering. Det repræsenterer også stan oplysning: IFRS 14 33
dardværdien for aksen »Typer af takstregulerede aktivite
ter«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Råvarer

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen eksempel: IAS 1 78 c,
terer værdien af aktiver til brug i produktionsprocessen almindelig praksis: IAS 2 37
eller levering af tjenesteydelser. [Reference: varebeholdnin
ger]

ifrs-full

RawMaterialsAndConsumable
sUsed

X duration,
debit

Forbrugte råvarer og
hjælpematerialer

Den beløbsmæssige størrelse af forbrugte råvarer og hjæl eksempel: IAS 1 102,
pematerialer i produktionsprocessen eller levering af tjene oplysning: IAS 1 99
steydelser. [Reference: råvarer]

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Indbetalinger fra kontrakter
indgået med handel for øje

Pengestrømmen fra kontrakter indgået med handel for eksempel: IAS 7 14 g
øje.

ifrs-full

ReceiptsFromPremiums
AndClaimsAnnuitiesAndOther
PolicyBenefits

X duration,
debit

Indbetalinger vedrørende
præmier, skadesanmeldelser,
annuiteter og andre
forsikringsydelser

Pengestrømmen fra præmier, skadesanmeldelser, annui eksempel: IAS 7 14
teter og andre forsikringsydelser.
e — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubseq
uentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Indbetalinger fra udlejning og
efterfølgende salg af aktiver,
der besiddes med henblik på
udlejning og efterfølgende salg

Pengestrømmen fra udlejning og efterfølgende salg af akti eksempel: IAS 7 14
ver, som oprindeligt blev besiddet med henblik på udlej
ning og efterfølgende salg.

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X duration,
debit

Betalinger fra royalties,
honorarer, provisioner og
anden omsætning

Pengestrømmen fra royalties, honorarer, provisioner og eksempel: IAS 7 14 b
anden omsætning. [Reference: anden omsætning]
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Betalinger fra salg af varer og
tjenesteydelser

Pengestrømmen fra salg af varer og tjenesteydelser.

eksempel: IAS 7 14 a

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

X instant,
credit

Tilgodehavender og
forpligtelser i forbindelse med
forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender og
forpligtelser i forbindelse med forsikringskontrakter
(beløb, som i øjeblikket skal betales til eller af agenter,
mæglere og forsikringstagere i forbindelse med forsik
ringskontrakter).

eksempel: IFRS 4 IG22 g —
Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37 b —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Tilgodehavender hos
associerede selskaber

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender hos Almindelig praksis: IAS 1 78 b
associerede virksomheder. [Reference: associerede virk
somheder [member]]

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVentu
res

X instant,
debit

Tilgodehavender hos joint
ventures

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender hos joint Almindelig praksis: IAS 1 78 b
ventures. [Reference: joint ventures [member]]

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
Customers

X instant,
debit

Tilgodehavender fra kontrakter
med kunder

Den beløbsmæssige størrelse af en virksomheds ubetin Oplysning: IFRS 15 105,
gede ret til vederlag som modydelse for varer eller tjene oplysning: IFRS 15 116 a
steydelser, som virksomheden har overdraget til en kunde.
En ret til vederlag er ubetinget, hvis det kun er et
spørgsmål om tid, før vederlaget forfalder til betaling.

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
CustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfPro
perties

X instant,
debit

Tilgodehavender fra udlejning
af ejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender fra udlej Almindelig praksis: IAS 1 78 b
ning af ejendomme. Ejendomme er grunde eller bygninger
— eller en del af en bygning — eller både grunde og
bygninger.

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfProper
ties

X instant,
debit

Tilgodehavender fra salg af
ejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender fra salg af Almindelig praksis: IAS 1 78 b
ejendomme. Ejendomme er grunde eller bygninger —
eller en del af en bygning — eller både grunde og bygnin
ger.

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherTha X instant,
nIncomeTax
debit

Tilgodehavender fra andre
skatter end indkomstskat

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender fra andre Almindelig praksis: IAS 1 78 b
skatter end indkomstskat. Indkomstskatter omfatter alle
inden- og udenlandske skatter, der følger af skattepligtig
indkomst. Indkomstskatter omfatter endvidere skatter
såsom skat, der skal betales af en dattervirksomhed, en
associeret virksomhed eller en fælles ordning ved udlod
ning til den regnskabsaflæggende virksomhed.

Tilgodehavender fra kontrakter
med kunder [abstract]

18.12.2020
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debit

Den Europæiske Unions Tidende

ReceiptsFromSalesOfGoodsAnd
RenderingOfServices
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ifrs-full
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Opskrifter, formler, modeller,
design og prototyper

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der eksempel: IAS 38 119 f
repræsenterer opskrifter, formler, modeller, design og
prototyper. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra
goodwill]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypesMember

member

Opskrifter, formler, modeller,
Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs eksempel: IAS 38 119 f
design og prototyper [member] aktiver, der repræsenterer opskrifter, formler, modeller,
design og prototyper. [Reference: immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayAp
proachBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
ved anvendelse af »overlay«tilgangen før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer ved anvendelse af »overlay«-tilgangen før skat.
Omklassifikationsreguleringer er beløb, der omklassificeres
til resultatet i det aktuelle regnskabsår, og som blev
indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle eller tidligere
regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 4 35D b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
ved anvendelse af »overlay«tilgangen efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende anvendelsen af »overlay«-tilgangen
efter skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkom
st]

Oplysning: IFRS 4 35D b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af IFRS
9

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnAvailableforsaleFinancialAs
setsBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
af finansielle aktiver disponible ringer af finansielle aktiver disponible for salg før skat.
for salg før skat
Omklassifikationsreguleringer er beløb, der omklassificeres
til resultatet i det aktuelle regnskabsår, og som blev
indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle eller tidligere
regnskabsår. [Reference: finansielle aktiver disponible for
salg, øvrig totalindkomst]

Oplysning: IAS 1 92 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 20 a
ii — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnAvailableforsaleFinancialAs
setsNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende finansielle aktiver
disponible for salg efter skat

Oplysning: IAS 1 92 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 7 20 a
ii — Udløbsdato 1.1.2021

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansielle aktiver disponible for salg
efter skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: finansielle aktiver
disponible for salg, øvrig totalindkomst]
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Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
pengestrømme før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92,
ringer vedrørende sikring af pengestrømme før skat. oplysning: IFRS 7 23
Omklassifikationsreguleringer er beløb, der omklassificeres d — Udløbsdato 1.1.2021
til resultatet i det aktuelle regnskabsår, og som blev
indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle eller tidligere
regnskabsår. [Reference: sikring af pengestrømme [mem
ber], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichHed
gedFutureCashFlowsAreNoLon
gerExpectedToOccurNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
pengestrømme, for hvilke
sikrede fremtidige
pengestrømme ikke længere
forventes at finde sted

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IFRS 7 24C b iv,
ringer vedrørende sikring af pengestrømme, for hvilke oplysning: IFRS 7 24E a
sikrede fremtidige pengestrømme ikke længere forventes
at finde sted, efter skat. [Reference: omklassifikationsregu
leringer vedrørende sikring af pengestrømme efter skat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhichHed
gedItemAffectedProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
pengestrømme, for hvilke
sikrede poster påvirker
resultatet, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IFRS 7 24C b iv,
ringer vedrørende sikring af pengestrømme, for hvilke oplysning: IFRS 7 24E a
den sikrede post påvirker resultatet, efter skat. [Reference:
omklassifikationsreguleringer vedrørende sikring af penge
strømme efter skat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
CashFlowHedgesForWhichReser debit
veOfCashFlowHedgesWillNotBe
RecoveredInOneOrMoreFuture
PeriodsNetOfTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
pengestrømme, for hvilke
reserven vedrørende sikring af
pengestrømme ikke vil blive
genindvundet i løbet af en eller
flere fremtidige perioder, efter
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IFRS 7 24E a
ringer vedrørende sikring af pengestrømme, for hvilke
reserven vedrørende sikring af pengestrømme ikke vil
blive genindvundet i løbet af en eller flere fremtidige
perioder, efter skat. [Reference: omklassifikationsregule
ringer vedrørende sikring af pengestrømme efter skat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesNetOfTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
pengestrømme efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende sikring af pengestrømme efter skat.
Omklassifikationsreguleringer er beløb, der omklassificeres
til resultatet i det aktuelle regnskabsår, og som blev
indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle eller tidligere
regnskabsår. [Reference: sikring af pengestrømme [mem
ber], øvrig totalindkomst]

X duration,
debit

Oplysning: IAS 1 92,
oplysning: IFRS 7 24C b iv,
oplysning: IFRS 7 24E a,
oplysning: IFRS 7 23
d — Udløbsdato 1.1.2021

18.12.2020
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Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd
før skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
ChangeInValueOfForeignCurren debit
cyBasisSpreadsNetOfTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende ændringer i
værdien af valutaspænd efter
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af valutaspænd
efter skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsBefo
reTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende ændringer i
værdien af terminsdelene af
terminskontrakter før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene
af terminskontrakter før skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsNe
tOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende ændringer i
værdien af terminsdelene af
terminskontrakter efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af terminsdelene
af terminskontrakter efter skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende ændringer i
værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner før skat. Omklassifikationsreguleringer
er beløb, der omklassificeres til resultatet i det aktuelle
regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig totalindkomst
i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig
totalindkomst]
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Omklassifikationsreguleringer
vedrørende ændringer i
værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende ændringer i værdien af den tidsmæssige
værdi af optioner efter skat. Omklassifikationsreguleringer
er beløb, der omklassificeres til resultatet i det aktuelle
regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig totalindkomst
i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig
totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnExchangeDifferencesOn
TranslationBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende valutakursforskelle
hidrørende fra omregning før
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92,
ringer vedrørende valutakursforskelle hidrørende fra oplysning: IAS 21 48
omregningen af udenlandske virksomheders regnskaber,
før skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnExchangeDifferencesOn
TranslationNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende valutakursforskelle
hidrørende fra omregning efter
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92,
ringer vedrørende valutakursforskelle hidrørende fra oplysning: IAS 21 48
omregningen af udenlandske virksomheders regnskaber,
efter skat. Omklassifikationsreguleringer er beløb, der
omklassificeres til resultatet i det aktuelle regnskabsår,
og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det aktuelle
eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig totalindkom
st]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinanceIncomeExpensesFromRe debit
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger)
fra indgåede reassurancekontrakter før skat. Omklassifika
tionsreguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet
i det aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig
totalindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår.
[Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter),
indgåede reassurancekontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 92 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 91 a —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 B135 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsNetOfTax

DA

ifrs-full

L 429/632

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Referencer

Oplysning: IAS 1 92 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 91
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 B135 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 82 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinanceIncomeExpensesFromRe debit
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet, efter
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger)
fra indgåede reassurancekontrakter efter skat. Omklassifi
kationsreguleringer er beløb, der omklassificeres til resul
tatet i det aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i
øvrig totalindkomst i det aktuelle eller tidligere regn
skabsår. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-ud
gifter), indgåede reassurancekontrakter [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsMeasuredAtFair debit
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende finansielle aktiver
målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92,
ringer vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi oplysning: IFRS 7 20 a viii
gennem øvrig totalindkomst før skat. Omklassifikations
reguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsMeasuredAtFair debit
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende finansielle aktiver
målt til dagsværdi gennem
øvrig totalindkomst efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92
ringer vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst efter skat. Omklassifikations
reguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsThatHaveBeen
DedesignatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende finansielle aktiver,
for hvilke klassifikationen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen er ophørt, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansielle aktiver, for hvilke klassifika
tionen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen er ophørt i
regnskabsåret, før skat. Omklassifikationsreguleringer er
beløb, der omklassificeres til resultatet i det aktuelle regn
skabsår, og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det
aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig tota
lindkomst]

X duration,
debit
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Omklassifikationsreguleringer
vedrørende finansielle aktiver,
for hvilke klassifikationen ved
anvendelse af »overlay«tilgangen er ophørt, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansielle aktiver, for hvilke klassifika
tionen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen er ophørt i
regnskabsåret, efter skat. Omklassifikationsreguleringer er
beløb, der omklassificeres til resultatet i det aktuelle regn
skabsår, og som blev indregnet i øvrig totalindkomst i det
aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Reference: øvrig tota
lindkomst]

Oplysning: IFRS 4 39L f
iii — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFore
ignOperationsBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder før
skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IAS 1 92,
ringer vedrørende sikring af nettoinvesteringer i uden oplysning: IAS 39 102,
landske virksomheder før skat. Omklassifikationsregule oplysning: IFRS 9 6.5.14
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFore
ignOperationsNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende sikring af
nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder
efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende sikring af nettoinvesteringer i uden
landske virksomheder efter skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

Oplysning: IAS 1 92,
oplysning: IAS 39 102,
oplysning: IFRS 9 6.5.14,
oplysning: IFRS 7 24C b iv,
oplysning: IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger)
fra udstedte forsikringskontrakter før skat. Omklassifika
tionsreguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet
i det aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig
totalindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår.
[Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter),
udstedte forsikringskontrakter [member]]

Oplysning: IAS 1 92 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 91
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 B135
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

ReclassificationAdjustmentsOn
FinancialAssetsThatHaveBeen
DedesignatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

DA

ifrs-full

L 429/634

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Dokumentationsetikette

Referencer

Oplysning: IAS 1 92 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 91
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 B135
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule
ringer vedrørende finansieringsindtægter (-omkostninger)
fra udstedte forsikringskontrakter efter skat. Omklassifika
tionsreguleringer er beløb, der omklassificeres til resultatet
i det aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig
totalindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår.
[Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter),
udstedte forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesBeforeTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende nettobevægelse i
saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser før skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IFRS 14 22 b
ringer vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser før skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
[member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesNetOfTax

X duration,
debit

Omklassifikationsreguleringer
vedrørende nettobevægelse i
saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser efter skat

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationsregule Oplysning: IFRS 14 22 b
ringer vedrørende nettobevægelsen i saldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser efter skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser
[member], øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
debit

Omklassifikation til finansielle
aktiver disponible for salg

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret til kategorien disponible for salg. [Refe IFRS 7 12 — Udløbsdato
rence: finansielle aktiver disponible for salg]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughProfitOr debit
Loss

Omklassifikation til finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret til kategorien dagsværdi gennem resultatet. IFRS 7 12 — Udløbsdato
[Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem resul 1.1.2021
tatet]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomatu
rityInvestments

Omklassifikation til hold-tiludløb-investeringer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret til kategorien hold-til-udløb-investeringer. IFRS 7 12 — Udløbsdato
[Reference: hold-til-udløb-investeringer, finansielle aktiver] 1.1.2021

X duration,
debit

L 429/635

ReclassificationAdjustments
OnInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossNetOfTax

Den Europæiske Unions Tidende

ifrs-full

DA

Etiket
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ReclassificationIntoLoansAndRe X duration,
ceivables
debit

Omklassifikation til lån og
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret til kategorien lån og tilgodehavender. IFRS 7 12 — Udløbsdato
[Reference: lån og tilgodehavender, finansielle aktiver]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValue

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til
amortiseret kostpris til måling
til dagsværdi gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til amortiseret kost
pris til kategorien måling til dagsværdi gennem resultatet.
[Reference: til dagsværdi [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncome

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til
amortiseret kostpris til måling
til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til amortiseret kost
pris til kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairValueIn
toMeasuredAtAmortisedCost

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til dagsværdi
gennem resultatet til måling til
amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til kategorien måling til
amortiseret kostpris. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtAmortised
Cost

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til
måling til amortiseret kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til kategorien måling til
amortiseret kostpris. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til
måling til dagsværdi gennem
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst til kategorien måling til dags
værdi gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver]

DA

ifrs-full

L 429/636

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12B c
omklassificeret fra kategorien måling til dagsværdi
gennem resultatet til kategorien måling til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Omklassifikation fra finansielle
aktiver disponible for salg

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 7 12A
omklassificeret fra kategorien disponible for salg. [Refe a — Udløbsdato 1.1.2021,
rence: finansielle aktiver disponible for salg]
oplysning:
IFRS 7 12 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinancia
X duration,
lAssetsAtFairValueThroughProfi credit
tOrLoss

Omklassifikation af finansielle
aktiver til dagsværdi gennem
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er
omklassificeret fra kategorien dagsværdi gennem resulta
tet. [Reference: finansielle aktiver til dagsværdi gennem
resultatet]

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtoma
turityInvestments

Omklassifikation af hold-tiludløb-investeringer

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret fra kategorien hold-til-udløb-investeringer. IFRS 7 12 — Udløbsdato
[Reference: hold-til-udløb-investeringer, finansielle aktiver] 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAnd X duration,
credit
Receivables

Omklassifikation af lån og
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
omklassificeret fra kategorien lån og tilgodehavender. IFRS 7 12 — Udløbsdato
[Reference: lån og tilgodehavender, finansielle aktiver]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Omklassificerede poster [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 41
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Omklassificerede poster
[member]

Dette element står for poster, der er blevet omklassificeret, Oplysning: IAS 1 41
når virksomheden ændrer præsentationen eller klassifika
tionen i årsregnskabet. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Omklassificerede poster«, hvis der ikke
anvendes et andet element.

X duration,
credit

Oplysning: IFRS 7 12A
a — Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning:
IFRS 7 12 — Udløbsdato
1.1.2021

L 429/637

Omklassifikation af finansielle
aktiver fra måling til dagsværdi
gennem resultatet til måling til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst

Den Europæiske Unions Tidende

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossIntoMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Ydelsesbaseret aktiv

Størrelsen af overskuddet i en ydelsesbaseret pensionsord Almindelig praksis: IAS 1 55
ning justeret for en eventuelt begrænsende virkning på et
ydelsesbaseret aktiv til aktivets loft. [Reference: ydelses
baserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Indregnede aktiver, der
repræsenterer fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet i Oplysning: IFRS 7 42E a
opgørelsen af finansiel stilling og repræsenterer virksom
hedens fortsatte engagement i de finansielle aktiver, hvor
indregning er ophørt.

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefinedBe
nefitPlan

X instant,
credit

Ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse

Størrelsen af underskuddet i en ydelsesbaseret pensions Almindelig praksis: IAS 1 55
ordning. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger
[member]]

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Indregnede forpligtelser, der
repræsenterer fortsat
engagement i finansielle
aktiver, hvor indregning er
ophørt

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er Oplysning: IFRS 7 42E a
indregnet i opgørelsen af finansiel stilling og repræsen
terer virksomhedens fortsatte engagement i de finansielle
aktiver, hvor indregning er ophørt.

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingPro
fitMultipliedByApplicableTaxRa
tesAbstract

Afstemning af
regnskabsmæssigt overskud
ganget med anvendte
skattesatser [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechniq
ueYetToBeRecognisedAbstract

Afstemning af samlet forskel
mellem dagsværdi ved første
indregning og transaktionspris,
der skal indregnes i resultatet
[abstract]

18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

RecognisedAssetsDefinedBene
fitPlan

DA

ifrs-full

L 429/638

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

ReconciliationOfAverageEffecti
veTaxRateAndApplicableTaxRa
teAbstract

Afstemning af gennemsnitlig
effektiv skattesats og gældende
skattesats [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAllo
wanceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssetsAbstract

Afstemning af ændringer i
hensættelseskonto for kredittab
på finansielle aktiver [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Afstemning af ændringer i
biologiske aktiver [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbstract

Afstemning af ændringer i
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContractsAbs
tract

Afstemning af ændringer i
udskudte
anskaffelsesomkostninger i
tilknytning til
forsikringskontrakter [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Afstemning af ændringer i
udskudt skatteforpligtelse
(aktiv) [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAbs
tract

Afstemning af ændringer i
dagsværdimåling, aktiver
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

Afstemning af ændringer i
dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter
[abstract]

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette
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Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/639

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
GoodwillAbstract

Afstemning af ændringer i
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsAndGoodwillAbs
tract

Afstemning af ændringer i
immaterielle aktiver og
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Afstemning af ændringer i
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
vestmentPropertyAbstract

Afstemning af ændringer i
investeringsejendomme
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabi
litiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssuedAbstract

Afstemning af ændringer i
forpligtelser i henhold til
udstedte forsikringskontrakter
og reassurancekontrakter
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefitsAbs
tract

Afstemning af ændringer i
nettoaktiver, som er disponible
for ydelser [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOt
herProvisionsAbstract

Afstemning af ændringer i
andre hensatte forpligtelser
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInPro
pertyPlantAndEquipmentAbs
tract

Afstemning af ændringer i
materielle anlægsaktiver
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Afstemning af ændringer i
reassuranceaktiver [abstract]

18.12.2020

Afstemning af ændringer i
dagsværdimåling, forpligtelser
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitie
sAbstract
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ifrs-full
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Elementtype og
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Etiket

ReconciliationOfFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Afstemning af dagsværdien af
afledt kreditinstrumenter
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalA
mountOfCreditDerivativeAbs
tract

Afstemning af nominelt beløb
for afledt kreditinstrument
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfSha
resOutstandingAbstract

Afstemning af antallet af aktier
i omløb [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalancesAbs
tract

Afstemning af kreditsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalancesAbs
tract

Afstemning af debetsaldi for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
RelatedToInsuranceContract
sToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplie
dAbstract

Afstemning af reserven for
gevinster og tab på finansielle
aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst,
som er forbundet med
forsikringskontrakter, for
hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24,
litra c), i IFRS 17 er anvendt
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscounted
LeasePaymentsToNetInvestmen
tInFinanceLeaseAbstract

Afstemning af udiskonterede
leasingydelser med
nettoinvestering i finansiel
leasingkontrakt [abstract]

Referencer

DA

ifrs-full

Dokumentationsetikette
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L 429/641
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Et aktivs eller en
pengestrømsfrembringende
enheds genindvindingsværdi

Det højeste af et aktivs eller en pengestrømsfrembrin Oplysning: IAS 36 130 e
gende enheds dagsværdi med fradrag af afhændelsesom
kostninger og nytteværdien. [Reference: pengestrømsfrem
bringende enheder [member]]

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Tilbagevendende
dagsværdimåling [member]

Dette element står for dagsværdimålinger, som andre Oplysning: IFRS 13 93 a
IFRS-standarder kræver eller tillader i balancen ved slut
ningen af regnskabsåret. [Reference: IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Omklassificeret beløb
[member]

Dette element står for det beløb, der er blevet omklas Almindelig praksis: IFRS 1 29
sificeret ved overgangen til IFRS.

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAsA
vailableforsale

X instant,
debit

Omklassificerede finansielle
Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning:
aktiver som disponible for salg omklassificeret til kategorien disponible for salg ved over IFRS 1 29 — Udløbsdato
gangen til IFRS. [Reference: IFRS-standarder [member], 1.1.2021
finansielle aktiver]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Kortfristede finansielle aktiver
omklassificeret som til
dagsværdi gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle aktiver, der er Oplysning: IFRS 1 29
omklassificeret til kategorien måling til dagsværdi gennem
resultatet ved overgangen til IFRS. [Reference: til dags
værdi [member], IFRS-standarder [member], finansielle
aktiver]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabili
tyAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Finansielle aktiver
omklassificeret som til
dagsværdi gennem resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af finansielle forpligtelser, Oplysning:
der er omklassificeret som til dagsværdi gennem resultatet IFRS 1 29A, oplysning: IFRS 1
ved overgangen til IFRS. [Reference: til dagsværdi [mem 29 — Udløbsdato 1.1.2021
ber], IFRS-standarder [member], finansielle forpligtelser]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Omklassificeret [member]

Dette element står for finansielle instrumenter, der er Oplysning: IFRS 1 29
blevet omklassificeret ved overgangen til IFRS. Det repræ
senterer også standardværdien for aksen »Omklassifika
tion«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Omklassifikation [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 1 29
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

DA

ifrs-full

L 429/642

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Reduktion af udstedt
selskabskapital

Faldet i egenkapital som følge af en reduktion af udstedt Almindelig praksis:
selskabskapital. [Reference: udstedt selskabskapital]
IAS 1 106 d

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
tilbagebetalinger

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 Eksempel 4
virksomhedens tilbagebetalinger til virksomhedens Tilbagebetalingspolitik,
eksempel: IAS 37 87
kunder. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Hensatte forpligtelser til
tilbagebetalinger [member]

Dette element står for hensatte forpligtelser til virksom eksempel: IAS 37 Eksempel 4
hedens tilbagebetalinger til virksomhedens kunder. [Refe Tilbagebetalingspolitik,
rence: andre hensatte forpligtelser [member]]
eksempel: IAS 37 87

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAxis

axis

Saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 14 B22
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser, der er
klassificeret som
afståelsesgrupper [member]

Dette element står for saldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 B22
forpligtelser, der er klassificeret som afståelsesgrupper.
[Reference: afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member], saldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesMember

member

Saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser [member]

Dette element står for saldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 B22
forpligtelser. Saldoen for regulatoriske aktiver og forplig
telser er saldoen på en udgiftskonto (eller indtægtskonto),
som ikke ville blive indregnet som et aktiv eller en
forpligtelse i henhold til andre standarder, men som
opfylder betingelserne for udskydelse, fordi den er
medtaget eller forventes at blive medtaget af takstmyndig
heden ved fastsættelsen af den eller de satser, som kunder
kan afkræves. Det element repræsenterer også standard
værdien for aksen »Saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element.

DA

ifrs-full
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Præfiks

Hensatte forpligtelser til
tilbagebetalinger [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/643

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser, der ikke er
klassificeret som
afståelsesgrupper [member]

Dette element står for saldi for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 B22
forpligtelser, der ikke er klassificeret som afståelsesgrup
per. [Reference: afståelsesgrupper, der er klassificeret som
besiddelse med henblik på salg [member], saldi for regu
latoriske aktiver og forpligtelser [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalances

X instant,
credit

Kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kreditsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 20 b,
riske aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for regula oplysning: IFRS 14 33 a,
toriske aktiver og forpligtelser [member]]
oplysning: IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiability

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiabilityAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesDirectlyRelatedTo
DisposalGroup

X instant,
credit

Kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der er
direkte knyttet til
afståelsesgruppe

Den beløbsmæssige størrelse af kreditsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 25
riske aktiver og forpligtelser, der er direkte knyttet til en
afståelsesgruppe. [Reference: kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, afståelsesgrupper, der er klassifi
ceret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X instant,
debit

Debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af debetsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 20 a,
riske aktiver og forpligtelser. [Reference: saldi for regula oplysning: IFRS 14 33 a,
toriske aktiver og forpligtelser [member]]
oplysning: IFRS 14 35

kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser
[abstract]

X instant,
credit

Kreditsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser og
forbundet udskudt
skatteforpligtelse

Den beløbsmæssige størrelse af kreditsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 24,
riske aktiver og forpligtelser og forbundet udskudt skatte oplysning: IFRS 14 B11 a
forpligtelse. [Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser, udskudt skatteforpligtelse forbundet med
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Den Europæiske Unions Tidende

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

DA
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDeferred
TaxAsset

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDeferred
TaxAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesDirectlyRelatedTo
DisposalGroup

X instant,
debit

Debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, der er
direkte knyttet til
afståelsesgruppe

Den beløbsmæssige størrelse af debetsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 25
riske aktiver og forpligtelser, der er direkte knyttet til en
afståelsesgruppe. [Reference: debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser, afståelsesgrupper, der er klassifi
ceret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Lovgivningsmæssige rammer
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 19 138 c
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMem
ber

member

Lovgivningsmæssige rammer
[member]

Dette element står for alle lovgivningsmæssige rammer. eksempel: IAS 19 138 c
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Lov
givningsmæssige rammer«, hvis der ikke anvendes et andet
element.

ifrs-full

ReimbursementRightsAtFairVa
lue

X instant,
debit

Godtgørelsesret, til dagsværdi

Den beløbsmæssige størrelse af virksomhedens ret til at få Oplysning: IAS 19 140 b
godtgjort nogle eller alle de omkostninger, der er nødven
dige for at indfri en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse,
som er indregnet som et separat aktiv og målt til dags
værdi, af en anden part. [Reference: til dagsværdi [mem
ber]]

debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser
[abstract]

18.12.2020

Præfiks

DA

X instant,
debit

Debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser og
forbundet udskudt skatteaktiv

Den beløbsmæssige størrelse af debetsaldi for regulato Oplysning: IFRS 14 24,
riske aktiver og forpligtelser og forbundet udskudt skatte oplysning: IFRS 14 B11 a
aktiv. [Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser, udskudt skatteaktiv forbundet med saldi for
regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Den Europæiske Unions Tidende

Debetsaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser og
forbundet udskudt skatteaktiv
[abstract]

L 429/645

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Reassuranceaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en cedents kontraktlige Oplysning:
IFRS 4 37 e — Udløbsdato
nettorettigheder i henhold til en reassurancekontrakt.
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMem
ber

member

Indgåede reassurancekontrakter Dette element står for indgåede reassurancekontrakter.
[member]
Ved reassurancekontrakter forstås forsikringskontrakter,
som er udstedt af én virksomhed (reassurandør) for at
yde erstatning til en anden virksomhed for krav om
erstatning, der hidrører fra en eller flere forsikringskon
trakter udstedt af denne anden virksomhed (underliggende
kontrakter). [Reference: forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldTha
tAreAssets

X instant,
debit

Indgåede
reassurancekontrakter, som er
aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af reassurancekontrakter, Oplysning: IAS 1 54
som er aktiver. [Reference: aktiver, indgåede reassurance da — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
kontrakter [member]]
oplysning: IFRS 17 78
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldTha
tAreLiabilities

X instant,
credit

Indgåede
reassurancekontrakter, som er
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af reassurancekontrakter, Oplysning: IAS 1 54
som er forpligtelser. [Reference: forpligtelser, indgåede ma — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
reassurancekontrakter [member]]
oplysning: IFRS 17 78
d — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAri
singFromInsuranceContracts
Member

member

Reassurandørs andel af beløb, Dette element står for reassurandørs andel af beløb, som Almindelig praksis:
som hidrører fra
hidrører fra forsikringskontrakter. [Reference: typer af IFRS 4 Oplysning —
forsikringskontrakter [member] forsikringskontrakter [member]]
Udløbsdato 1.1.2021:

Oplysning: IFRS 17 98 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 109 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 131
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 132
b — Ikrafttrædelse 1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

ReinsuranceAssets
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ifrs-full

Elementnavn/URI-rolle

RelatedPartiesMember

Elementtype og
attributter

member

Etiket

Nærtstående parter [member]

Dokumentationsetikette

Oplysning: IAS 24 19
DA

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/647

Dette element står for nærtstående parter. Nærtstående parter er
personer eller virksomheder, der har forbindelse med den virk
somhed, som udarbejder deres årsregnskab (den »regnskabsaflæg
gende virksomhed«). a) Der består en forbindelse mellem en
person eller et nært medlem af den pågældendes familie og en
regnskabsaflæggende virksomhed, såfremt denne person: i)
udøver bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indfly
delse på den regnskabsaflæggende virksomhed, ii) udøver bety
delig indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed, eller
iii) er nøgleperson i den regnskabsaflæggende virksomheds
ledelse eller i ledelsen i den regnskabsaflæggende virksomheds
modervirksomhed. b) En virksomhed og en regnskabsaflæggende
virksomhed er nærtstående parter, såfremt en af følgende betin
gelser er opfyldt: i) Virksomheden og den regnskabsaflæggende
virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil sige, at der
består en forbindelse mellem hver modervirksomhed, dattervirk
somhed eller søstervirksomhed). ii) En virksomhed er den anden
virksomheds associerede virksomhed eller venturedeltager (eller
en associeret virksomhed eller venturedeltager i forhold til en
koncern, som den anden virksomhed er medlem af). iii) Begge
virksomheder er venturedeltagere i forhold til samme tredjepart.
iv) En virksomhed er venturedeltager i forhold til en tredje virk
somhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed i
forhold til den tredje virksomhed. v) Virksomheden er en
pensionsordning for ansatte i enten den regnskabsaflæggende
virksomhed eller en virksomhed, der er en nærtstående part til
den regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regnskabsaflæg
gende virksomhed selv er en sådan ordning, er de finansierende
arbejdsgivere også nærtstående parter til den regnskabsaflæg
gende virksomhed. vi) En i a) identificeret person udøver bestem
mende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på virk
somheden. vii) En i a)i) identificeret person udøver betydelig
indflydelse på virksomheden eller er nøgleperson i virksomhe
dens (eller virksomhedens modervirksomheds) ledelse. viii) Virk
somheden eller ethvert medlem af en koncern, virksomheden er
en del af, har nøglepersoner i ledelsen for den regnskabsaflæg
gende virksomhed eller for den regnskabsaflæggende virksom
heds modervirksomhed. [Reference: joint ventures [member],
nøglepersoner i virksomhedens eller modervirksomhedens
ledelse [member]]

Referencer

18.12.2020

Præfiks
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

RelatedPartyTransactionsAbstract

Transaktioner mellem nærtstående
parter [abstract]

ifrs-full

RemainingAmortisationPerio
dOfIntangibleAssetsMaterialTo
Entity2019

DUR

Resterende afskrivningsperiode Den resterende afskrivningsperiode for immaterielle akti Oplysning: IAS 38 122 b
for immaterielle aktiver, som er ver, som er af væsentlighed for virksomhedens årsregn
af væsentlighed for
skab. [Reference: afskrivninger]
virksomheden

ifrs-full

RemainingContractualUndi
scountedCashOutflowsInflowsT
hatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17ThatAreLiabili
ties

X instant,
credit

Resterende kontraktlige
udiskonterede pengestrømme
hidrørende fra kontrakter
inden for anvendelsesområdet
for IFRS 17, som er
forpligtelser

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances2019

DUR

Den resterende periode til genindvinding af debetsaldi for Oplysning: IFRS 14 33 c
Resterende periode til
genindvinding af debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: debet
regulatoriske aktiver og
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]
forpligtelser

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountCredit
Balances2019

DUR

Resterende periode til
Den resterende periode til genindvinding af kreditsaldi for Oplysning: IFRS 14 33 c
genindvinding af kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: kredit
saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]
regulatoriske aktiver og
forpligtelser

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X instant,
credit

Resterende ikkeamortiserede
gevinster (tab), som hidrører
fra køb af reassurance

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeamortiserede gevinster Oplysning: IFRS 4 37 b
(tab), som hidrører fra køb af reassurance.
ii — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
debit

Lejeomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede lejeomkostnin Almindelig praksis: IAS 1 85
ger.

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Lejeindtægter

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede lejeindtægter. Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X duration,
credit

Lejeindtægter fra
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af lejeindtægter fra investe Oplysning: IAS 40 75 f i
ringsejendomme, som er indregnet i resultatet. [Reference:
investeringsejendomme]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpense

X duration,
credit

Lejeindtægter fra
investeringsejendomme efter
fradrag af direkte
driftsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af lejeindtægter fra investe Almindelig praksis:
ringsejendomme efter fradrag af driftsomkostninger IAS 1 112 c
tilknyttet sådanne ejendomme. [Reference: direkte drifts
omkostninger tilknyttet investeringsejendomme, lejeind
tægter fra investeringsejendomme]

DA

ifrs-full
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De resterende kontraktlige udiskonterede pengestrømme Oplysning: IFRS 17 132 b
hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet i — Ikrafttrædelse 1.1.2021
for IFRS 17, som er forpligtelser
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpenseAbstract

Lejeindtægter fra
investeringsejendomme efter
fradrag af direkte
driftsomkostninger [abstract]

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Udskudt lejeindtægt

Den beløbsmæssige størrelse af udskudt indtægt Almindelig praksis: IAS 1 78
hidrørende
fra
udlejningsvirksomhed.
[Reference:
udskudt indtægt]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedA
sCurrent

X instant,
credit

Udskudt lejeindtægt
klassificeret som kortfristet

Den beløbsmæssige størrelse af udskudt lejeindtægt klas Almindelig praksis: IAS 1 78
sificeret som kortfristet. [Reference: udskudt lejeindtægt]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Udskudt lejeindtægt
klassificeret som langfristet

Den beløbsmæssige størrelse af udskudt lejeindtægt klas Almindelig praksis: IAS 1 78
sificeret som langfristet. [Reference: udskudt lejeindtægt]

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

member

Leje, målingsinput [member]

Dette element står for den leje, der anvendes som et Almindelig praksis:
IFRS 13 93 d
målingsinput.

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X duration,
debit

Omkostninger til reparationer
og vedligeholdelse

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger forbundet Almindelig praksis: IAS 1 85
med den daglige vedligeholdelse af aktiver, som kan
omfatte lønomkostninger, omkostninger til hjælpemate
rialer eller kostprisen for mindre dele.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd
Debentures

X duration,
credit

Tilbagebetaling af obligationer
og gældsbreve

Pengestrømmen til tilbagebetaling af obligationer og Almindelig praksis: IAS 7 17
gældsbreve.

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClassi X duration,
credit
fiedAsFinancingActivities

Tilbagebetaling lån, klassificeret Pengestrømmen til afvikling af lån, klassificeret som eksempel: IAS 7 17 d
som finansieringsaktivitet
finansieringsaktivitet. [Reference: lån]

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorro
wings

X duration,
credit

Tilbagebetaling af kortfristede
lån

Pengestrømmen til tilbagebetaling af kortfristede lån. Almindelig praksis: IAS 7 17
[Reference: kortfristede lån]

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrentBorro X duration,
credit
wings

Tilbagebetaling af langfristede
lån

Pengestrømmen til tilbagebetaling af langfristede lån. Almindelig praksis: IAS 7 17
[Reference: lån]

DA

ifrs-full
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X duration,
credit

Tilbagebetaling af efterstillede
forpligtelser

Pengestrømmen til tilbagebetaling af efterstillede forplig Almindelig praksis: IAS 7 17
telser. [Reference: efterstillede forpligtelser]

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Præsentationspligtige
segmenter [member]

Dette element står for driftssegmenter, som der skal
oplyses om i henhold til IFRS 8. Virksomheden skal
præsentere separate oplysninger om et driftssegment, der
ligger inden for en af følgende kvantitative grænser: a)
dens præsenterede indtægter, herunder både salg til
eksterne kunder og salg og overførsler mellem segmenter,
udgør 10 % eller derover af de samlede interne og
eksterne indtægter for alle driftssegmenter, b) det abso
lutte beløb for det præsenterede resultat er 10 % eller
derover af det største beløb i absolutte tal for i) det
samlede præsenterede overskud for alle driftssegmenter,
der ikke præsenterede et tab, og ii) det samlede præsen
terede tab for alle driftssegmenter, der præsenterede et
tab, eller c) aktiverne udgør 10 % eller derover af de
samlede aktiver for alle driftssegmenter. Driftssegmenter,
der ikke ligger inden for nogen af de kvantitative grænser,
kan endvidere anses for præsentationspligtige og oplyses
separat, hvis ledelsen mener, at oplysninger om segmentet
vil være nyttige for brugere af årsregnskabet. [Reference:
driftssegmenter [member]]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWith
RequirementOfIFRSMember

member

Regnskabsmæssigt behandlet,
hvis kravet i en IFRS havde
været overholdt [member]

Dette element står for de oplysninger, som virksomheden Almindelig praksis: IAS 1 20 d
ville have behandlet regnskabsmæssigt, hvis kravet i en
IFRS havde været overholdt, såfremt virksomheden er
afveget fra dette krav.

ifrs-full

ReportingYearMember

member

Regnskabsår [member]

Dette element står for regnskabsåret.

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X instant,
credit

Tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i udlånte
værdipapirer

Den beløbsmæssige størrelse af instrumenter, der er købt Almindelig praksis: IAS 1 55
med tilbagekøb for øje, i tilbagekøbsaftaler og kontant
sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Forsknings- og
udviklingsomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som Oplysning: IAS 38 126
direkte kan henføres til forsknings- og udviklingsaktivite
ter, indregnet i resultatet.

eksempel: IAS 19 138 d,
oplysning: IFRS 15 115,
eksempel: IFRS 17 96
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 8 23

Den Europæiske Unions Tidende

RepaymentsOfSubordinatedLia
bilities

DA

ifrs-full

L 429/650

Præfiks

Oplysning:
IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Reserve for katastrofe

Et egenkapitalelement, der repræsenterer ressourcer til at
imødegå sjældne, men alvorlige tab, der skyldes begiven
heder såsom skader på nukleare anlæg eller satellitter eller
jordskælvsskader.

eksempel: IAS 1 78
e — Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 IG58 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Reserve for katastrofe
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ
senterer ressourcer til at imødegå sjældne, men alvorlige
tab, der skyldes begivenheder såsom skader på nukleare
anlæg eller satellitter eller jordskælvsskader.

eksempel: IAS 1 108 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 IG58 —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Udjævningsreserve

Et egenkapitalelement, der repræsenterer ressourcer til eksempel: IAS 1 78
dækning af tilfældige udsving i omkostninger til e — Udløbsdato 1.1.2021,
dækning af krav i forhold til den forventede værdi af oplysning: IFRS 4 IG58 —
Udløbsdato 1.1.2021
krav for visse typer forsikringskontrakter.

ifrs-full

ReserveForEqualisationMember

member

Udjævningsreserve [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ
senterer ressourcer til dækning af tilfældige udsving i
omkostninger til dækning af krav i forhold til den forven
tede værdi af krav for visse typer forsikringskontrakter
(f.eks. haglskade-, kredit-, garanti- og loyalitetsforsikring)
ved hjælp af en formel, der bygger på erfaring over en
årrække.

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Reserve for sikring af
pengestrømme

Et egenkapitalelement, der repræsenterer den akkumule Almindelig praksis: IAS 1 78 e,
rede del af gevinsten (tabet) på et sikringsinstrument, som oplysning: IFRS 9 6.5.11
vurderes at være en effektiv sikring for pengestrømme.
[Reference: sikring af pengestrømme [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesCon
tinuingHedges

X instant,
credit

Reserve for sikring af
pengestrømme, fortsættende
sikringsforhold

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reserven Oplysning: IFRS 7 24B b ii
vedrørende sikring af pengestrømme i forbindelse med
fortsættende sikringsforhold. [Reference: reserve for
sikring af pengestrømme]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHed
gingRelationshipsForWhichHed
geAccountingIsNoLongerAp
plied

X instant,
credit

Reserve for sikring af
pengestrømme, sikringsforhold,
for hvilke der ikke længere
anvendes regnskabsmæssig
sikring

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reserven Oplysning: IFRS 7 24B b iii
vedrørende sikring af pengestrømme i forbindelse med
sikringsforhold, for hvilke der ikke længere anvendes
regnskabsmæssig sikring. [Reference: reserve for sikring
af pengestrømme]

eksempel: IAS 1 108 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 IG58 —
Udløbsdato 1.1.2021

L 429/651

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveForCatastrophe

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer den akkumulerede del af gevinsten (tabet) på et oplysning: IFRS 9 6.5.11
sikringsinstrument, som vurderes at være en effektiv
sikring for pengestrømme. [Reference: sikring af penge
strømme [member]]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X instant,
credit

Reserve for ændring i
dagsværdien af en finansiel
forpligtelse, som kan henføres
til ændringer i den kreditrisiko,
der er forbundet med
forpligtelsen

Et egenkapitalelement, der repræsenterer den akkumule Almindelig praksis: IAS 1 78 e
rede ændring i dagsværdien af finansielle forpligtelser,
som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der
er forbundet med forpligtelserne. [Reference: kreditrisiko
[member], finansielle forpligtelser]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOf
FinancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability
Member

member

Reserve for ændring i
dagsværdien af en finansiel
forpligtelse, som kan henføres
til ændringer i den kreditrisiko,
der er forbundet med
forpligtelsen [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108
senterer den akkumulerede ændring i dagsværdien af
finansielle forpligtelser, som kan henføres til ændringer i
den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelserne.
[Reference: kreditrisiko [member], finansielle forpligtelser]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFore X instant,
credit
ignCurrencyBasisSpreads

Reserve for ændring i værdien
af valutaspænd

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis:
ændringer i værdien af valutaspænd for finansielle instru IAS 1 78 e, oplysning: IFRS 9
menter i forbindelse med udelukkelse fra klassificeringen 6.5.16
af de finansielle instrumenter som sikringsinstrumenter.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFore member
ignCurrencyBasisSpreadsMem
ber

Reserve for ændring i værdien
af valutaspænd [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer de akkumulerede ændringer i værdien af valuta oplysning: IFRS 9 6.5.16
spænd for finansielle instrumenter i forbindelse med
udelukkelse fra klassificeringen af de finansielle instru
menter som sikringsinstrumenter.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts

Reserve for ændring i værdien
af terminsdelene af
terminskontrakter

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis:
ændringer i værdien af terminsdelene af terminskontrakter IAS 1 78 e, oplysning: IFRS 9
i forbindelse med opdeling af terminsdelen og spotdelen 6.5.16
af en terminskontrakt, hvor kun ændringen i spotdelen
klassificeres som sikringsinstrumentet.

X instant,
credit

18.12.2020

Reserve for sikring af
pengestrømme [member]

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveOfCashFlowHedgesMem member
ber

DA

ifrs-full
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Reserve for ændring i værdien
af terminsdelene af
terminskontrakter [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer de akkumulerede ændringer i værdien af termins oplysning: IFRS 9 6.5.16
delene af terminskontrakter i forbindelse med opdeling af
terminsdelen og spotdelen af en terminskontrakt, hvor
kun ændringen i spotdelen klassificeres som sikrings
instrumentet.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X instant,
credit

Reserve for ændring i værdien
af den tidsmæssige værdi af
optioner

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis: IAS 1 78 e,
ændringer i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner oplysning: IFRS 9 6.5.15
i forbindelse med opdeling af en options indre og tids
mæssige værdi, hvor kun ændringen i den indre værdi
klassificeres som sikringsinstrumentet.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsMember

member

Reserve for ændring i værdien
af den tidsmæssige værdi af
optioner [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer de akkumulerede ændringer i værdien af den tids oplysning: IFRS 9 6.5.15
mæssige værdi af optioner i forbindelse med opdeling af
en options indre og tidsmæssige værdi, hvor kun
ændringen i den indre værdi klassificeres som sikrings
instrumentet.

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa X instant,
tionFeatures
credit

Reserve for skønsmæssig
deltagelse

Et egenkapitalelement hidrørende fra skønsmæssig
deltagelse. Skønsmæssig deltagelse er en kontraktlig ret
til som supplement til garanterede ydelser at modtage
yderligere ydelser: a) som sandsynligvis vil udgøre en
væsentlig del af de samlede kontraktlige ydelser, b) hvis
størrelse eller tidspunkt i henhold til kontrakten
bestemmes af udsteder, og c) som i henhold til kontrakten
er baseret på: i) indtjeningen fra en bestemt pulje af
kontrakter eller en bestemt type kontrakter, ii) realiserede
og/eller urealiserede investeringsafkast af en bestemt
sammenlægning af aktiver, som besiddes af udsteder,
eller iii) resultatet i selskabet, fonden eller en anden
enhed, som udsteder kontrakten.

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tractsMember

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

eksempel: IAS 1 78
e — Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 IG22
f — Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 34
b — Udløbsdato 1.1.2021

L 429/653

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dette element står for et egenkapitalelement hidrørende
fra skønsmæssig deltagelse. Skønsmæssig deltagelse er en
kontraktlig ret til som supplement til garanterede ydelser
at modtage yderligere ydelser: a) som sandsynligvis vil
udgøre en væsentlig del af de samlede kontraktlige ydel
ser, b) hvis størrelse eller tidspunkt i henhold til
kontrakten bestemmes af udsteder, og c) som i henhold
til kontrakten er baseret på: i) indtjeningen fra en bestemt
pulje af kontrakter eller en bestemt type kontrakter, ii)
realiserede og/eller urealiserede investeringsafkast af en
bestemt sammenlægning af aktiver, som besiddes af
udsteder, eller iii) resultatet i selskabet, fonden eller en
anden enhed, som udsteder kontrakten.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstruments

X instant,
credit

Reserve på
egenkapitalelementet af
konvertible instrumenter

Et egenkapitalelement, der repræsenterer elementer af Almindelig praksis: IAS 1 55
konvertible instrumenter, som er klassificeret som egen
kapital.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstrumentsMember

member

Reserve på
egenkapitalelementet af
konvertible instrumenter
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 108
senterer elementer af konvertible instrumenter, som er
klassificeret som egenkapital.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslation

X instant,
credit

Valutaomregningsreserve

Et egenkapitalelement, der repræsenterer valutakursfor Oplysning: IAS 21 52 b
skelle hidrørende fra omregningen af udenlandske virk
somheders årsregnskaber, der er indregnet i øvrig tota
lindkomst og akkumuleret i egenkapitalen. [Reference:
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationContinuingHed
ges

X instant,
credit

Valutaomregningsreserve,
fortsættende sikringsforhold

Et egenkapitalelement, der repræsenterer valutaomreg Oplysning: IFRS 7 24B b ii
ningsreserven i forbindelse med fortsættende sikringsfor
hold. [Reference: valutaomregningsreserve]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationHedgingRela
tionshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Valutaomregningsreserve,
sikringsforhold, for hvilke der
ikke længere anvendes
regnskabsmæssig sikring

Et egenkapitalelement, der repræsenterer valutaomreg Oplysning: IFRS 7 24B b iii
ningsreserven i forbindelse med sikringsforhold, for
hvilke der ikke længere anvendes regnskabsmæssig
sikring. [Reference: valutaomregningsreserve]

18.12.2020

Reserve for skønsmæssig
deltagelse [member]

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveOfDiscretionaryParticipa member
tionFeaturesMember

DA

eksempel: IAS 1 108 —
Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 IG22
f — Udløbsdato 1.1.2021,
oplysning: IFRS 4 34
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

L 429/654
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Valutaomregningsreserve
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer akkumulerede valutakursforskelle hidrørende fra oplysning: IAS 21 52 b
omregningen af udenlandske virksomheders årsregnska
ber, der er indregnet i øvrig totalindkomst. [Reference:
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOrLoss

X instant,
credit

Reserve for
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis:
finansieringsindtægter (-omkostninger) fra indgåede reas IAS 1 78 e — Ikrafttrædelse
surancekontrakter, som udelades fra resultatet. [Reference: 1.1.2021
finansielle forsikringsindtægter (-udgifter), indgåede reas
surancekontrakter [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossMember

member

Reserve for
finansieringsindtægter
(-omkostninger) fra indgåede
reassurancekontrakter, som
udelades fra resultatet
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108 —
senterer de akkumulerede finansieringsindtægter (-omkost Ikrafttrædelse 1.1.2021
ninger) fra indgåede reassurancekontrakter, som udelades
fra resultatet. [Reference: finansielle forsikringsindtægter
(-udgifter), indgåede reassurancekontrakter [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Reserve for gevinster og tab fra Et egenkapitalelement, der repræsenterer akkumulerede Almindelig praksis: IAS 1 78 e
investeringer i
gevinster og tab fra investeringer i egenkapitalinstrumen
egenkapitalinstrumenter
ter, som virksomheden har klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Reserve for gevinster og tab fra Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108
investeringer i
senterer akkumulerede gevinster og tab fra investeringer i
egenkapitalinstrumenter
egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassifi
[member]
ceret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.

L 429/655

member
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ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationMember

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette
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Reserve for gevinster og tab på Et egenkapitalelement, der repræsenterer reserven for Almindelig praksis: IAS 1 78 e
finansielle aktiver målt til
gevinster og tab på finansielle aktiver målt til dagsværdi
dagsværdi gennem øvrig
gennem øvrig totalindkomst. [Reference: finansielle
totalindkomst
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst,
øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Reserve for gevinster og tab på Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108
finansielle aktiver målt til
senterer de akkumulerede gevinster og tab på finansielle
dagsværdi gennem øvrig
aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.
[Reference: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem
totalindkomst [member]
øvrig totalindkomst, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X instant,
credit

Reserve for gevinster og tab på
finansielle aktiver målt til
dagsværdi gennem øvrig
totalindkomst, som er
forbundet med
forsikringskontrakter, for
hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24,
litra c), i IFRS 17 er anvendt

Det kumulative beløb, der indgår i anden øvrig totalind Oplysning:
komst vedrørende finansielle aktiver målt til dagsværdi IFRS 17 116 — Ikrafttrædelse
gennem øvrig totalindkomst, som er forbundet med 1.1.2021
forsikringskontrakter, for hvilke afsnit C18, litra b), C19,
litra b), C24, litra b), og C24, litra c), i IFRS 17 er
anvendt. [Reference: finansielle aktiver målt til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHed
geInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Reserve for gevinster og tab på
sikringsinstrumenter, der sikrer
investeringer i
egenkapitalinstrumenter

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis: IAS 1 78 e
gevinster og tab på sikringsinstrumenter, der sikrer inve
steringer i egenkapitalinstrumenter, som virksomheden
har klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHed
geInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Reserve for gevinster og tab på
sikringsinstrumenter, der sikrer
investeringer i
egenkapitalinstrumenter
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108
senterer de akkumulerede gevinster og tab på sikrings
instrumenter, der sikrer investeringer i egenkapitalinstru
menter, som virksomheden har klassificeret til dagsværdi
gennem øvrig totalindkomst.

18.12.2020

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensi
veIncome

DA

ifrs-full
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Etiket
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Referencer

Reserve for gevinster og tab
ved efterfølgende måling af
finansielle aktiver disponible
for salg

Et egenkapitalelement, der repræsenterer akkumulerede Almindelig praksis:
gevinster og tab hidrørende fra efterfølgende måling af IAS 1 78 e — Udløbsdato
finansielle aktiver disponible for salg. [Reference: finansi 1.1.2021
elle aktiver disponible for salg]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssetsMember

member

Reserve for gevinster og tab
ved efterfølgende måling af
finansielle aktiver disponible
for salg [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel:
senterer akkumulerede gevinster og tab hidrørende fra IAS 1 108 — Udløbsdato
efterfølgende måling af finansielle aktiver disponible for 1.1.2021
salg. [Reference: finansielle aktiver disponible for salg]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X instant,
credit

Reserve for finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis:
finansielle forsikringsindtægter (-omkostninger) fra IAS 1 78 e — Ikrafttrædelse
udstedte forsikringskontrakter, ikke indregnet i resultatet, 1.1.2021
som efterfølgende vil blive omklassificeret til resultatet.
[Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter),
udstedte forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossMember

member

Reserve for finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som vil
blive omklassificeret til
resultatet [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108 —
senterer de akkumulerede finansielle forsikringsindtægter Ikrafttrædelse 1.1.2021
(-omkostninger) fra udstedte forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som efterfølgende vil blive omklas
sificeret til resultatet. [Reference: finansielle forsikringsind
tægter (-udgifter), udstedte forsikringskontrakter [membe
r]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco X instant,
meExpensesFromInsuranceCon credit
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLoss

Reserve for finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis:
finansielle forsikringsindtægter (-omkostninger) fra IAS 1 78 e — Ikrafttrædelse
udstedte forsikringskontrakter, ikke indregnet i resultatet, 1.1.2021
som ikke efterfølgende vil blive omklassificeret til resulta
tet. [Reference: finansielle forsikringsindtægter (-udgifter),
udstedte forsikringskontrakter [member]]

L 429/657
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ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssets

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108 —
senterer de akkumulerede finansielle forsikringsindtægter Ikrafttrædelse 1.1.2021
(-omkostninger) fra udstedte forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som ikke efterfølgende vil blive
omklassificeret til resultatet. [Reference: finansielle forsik
ringsindtægter (-udgifter), udstedte forsikringskontrakter
[member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Reserve for »overlay«-tilgangen

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis: IFRS 4
reguleringer ved anvendelse af »overlay«-tilgangen.
35D b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Reserve for »overlay«-tilgangen
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IFRS 4
senterer de akkumulerede reguleringer ved anvendelse af 35D b — Ikrafttrædelse fra
»overlay«-tilgangen.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlans

X instant,
credit

Reserve for eftermålinger af
ydelsesbaserede
pensionsordninger

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Almindelig praksis: IAS 1 78 e
eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger. [Refe
rence: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlansMember

member

Reserve for eftermålinger af
ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for et egenkapitalelement hidrørende eksempel: IAS 1 108
fra eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger.
[Reference: øvrig totalindkomst efter skat, gevinster (tab)
på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Reserve for aktiebaseret
vederlæggelse

Et egenkapitalelement hidrørende fra aktiebaseret veder Almindelig praksis: IAS 1 78 e
læggelse.

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments
Member

member

Reserve for aktiebaseret
vederlæggelse [member]

Dette element står for et egenkapitalelement hidrørende eksempel: IAS 1 108
fra aktiebaseret vederlæggelse.

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Reserver inden for
egenkapitalen [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 79 b
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

18.12.2020

Reserve for finansielle
forsikringsindtægter (-udgifter)
fra udstedte
forsikringskontrakter, ikke
indregnet i resultatet, som ikke
vil blive omklassificeret til
resultatet [member]

Den Europæiske Unions Tidende

ReserveOfInsuranceFinanceInco member
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLossMember

DA

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ResidualValueRiskMember

member

Restværdirisiko [member]

Dette element står for en komponent af andre pris- og eksempel: IFRS 7 IG32,
kursrisici, som repræsenterer risikoen for, at dagsværdien eksempel: IFRS 7 40 a
af eller fremtidige pengestrømme fra et finansielt instru
ment vil svinge som følge af ændringer i restværdier.
[Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

RestatedMember

member

Aktuelle oplysninger [member] Dette element står for de oplysninger, der på nuværende
tidspunkt er angivet i årsregnskabet. Den repræsenterer
også standardværdien for aksen »Anvendelse med tilbage
virkende kraft og tilpasning med tilbagevirkende kraft« og
aksen »Afvigelse fra krav i IFRS«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Begrænsede likvider

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAsset
sInFunds

text

Beskrivelse af begrænsninger
Beskrivelsen af begrænsninger på adgangen til aktiverne i Oplysning: IFRIC 5 11
på adgangen til aktiver i fonde fonde til dækning af omkostninger forbundet med afvik
ling, retablering og miljøgenopretning.

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabilityOfIn
vestmentPropertyOrRemittan
ceOfIncomeAndProceedsOfDis
posalOfInvestmentProperty

X instant

Restriktioner på
investeringsejendommes
realisation eller betaling af
indtægter og provenu ved
afhændelse af
investeringsejendomme

ifrs-full

RestructuringContingentLiabili
tyMember

member

Eventualforpligtelse vedrørende Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende eksempel: IAS 37 88
omstrukturering, f.eks. salg eller nedlæggelse af et forret
omstrukturering [member]
ningsområde, nedlukning af forretningssteder eller flyt
ning af aktiviteter fra et land eller en region til et andet
sted, ændringer i ledelsesstruktur, og gennemgribende
omstruktureringer, som har en væsentlig virkning på
arten af virksomhedens aktiviteter eller dens fokusområ
der. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Almindelig praksis: IAS 1 20
d, oplysning: IAS 1 106
b, oplysning: IAS 8 28 f i,
oplysning: IAS 8 29 c i,
oplysning: IAS 8 49 b i,
oplysning: IFRS 17 113
b — Ikrafttrædelse 1.1.2021
Den Europæiske Unions Tidende

Den beløbsmæssige størrelse af likvider, hvis anvendelse Almindelig praksis: IAS 1 55
eller tilbagetrækning er begrænset. [Reference: likvider]

Den beløbsmæssige størrelse af restriktioner på investe Oplysning: IAS 40 75 g
ringsejendommes realisation eller betaling af indtægter og
provenu ved afhændelse. [Reference: investeringsejendom
me]

L 429/659

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Referencer

RestructuringProvision

Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 70
omstrukturering, f.eks. salg eller nedlæggelse af et forret
ningsområde, nedlukning af forretningssteder eller flyt
ning af aktiviteter fra et land eller en region til et andet
sted, ændringer i ledelsesstruktur, og gennemgribende
omstruktureringer, som har en væsentlig virkning på
arten af virksomhedens aktiviteter eller dens fokusområ
der. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

ifrs-full

RestructuringProvisionMember

member

Hensatte forpligtelser til
omstrukturering [member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til omstruk eksempel: IAS 37 70
turering, f.eks. salg eller nedlæggelse af et forretnings
område, nedlukning af forretningssteder eller flytning af
aktiviteter fra et land eller en region til et andet sted,
ændringer i ledelsesstruktur, og gennemgribende omstruk
tureringer, som har en væsentlig virkning på arten af
virksomhedens aktiviteter eller dens fokusområder. [Refe
rence: andre hensatte forpligtelser [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Overført resultat

Et egenkapitalelement, der repræsenterer virksomhedens eksempel: IAS 1 78 e,
eksempel: IAS 1 IG6
kumulative ikkeudloddede resultat eller underskud.

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Overført resultat [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Oplysning: IAS 1 106,
senterer en virksomheds kumulative ikkeudloddede eksempel: IAS 1 108
resultat eller underskud.

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Tilbageholdte betalinger

Betaling, der tilbageholdes af virksomheden, indtil en Almindelig praksis: IAS 1 78
betingelse er opfyldt.

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Udrangeringer, immaterielle
aktiver og goodwill

Faldet i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende fra Almindelig praksis:
udrangeringer. [Reference: immaterielle aktiver og good IAS 38 118 e
will]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Udrangeringer, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Faldet i immaterielle aktiver bortset fra goodwill Almindelig praksis:
hidrørende fra udrangeringer. [Reference: immaterielle IAS 38 118 e
aktiver bortset fra goodwill]

DA

ifrs-full

X instant,
credit

Hensatte forpligtelser til
omstrukturering

Dokumentationsetikette

L 429/660
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Hensatte forpligtelser til
omstrukturering [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

RetirementsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRe axis
trospectiveRestatementAxis

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

Udrangeringer, materielle
anlægsaktiver

Faldet i materielle anlægsaktiver hidrørende fra udrange Almindelig praksis:
ringer. [Reference: materielle anlægsaktiver]
IAS 16 73 e

Anvendelse med
tilbagevirkende kraft og
tilpasning med tilbagevirkende
kraft [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 1 106 b,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 8 28 f i,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IAS 8 29 c i,
oplysning: IAS 8 49 b i

X duration,
debit

Afkast af ordningens aktiver,
bortset fra renteindtægter eller
-udgifter, ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforplig Oplysning: IAS 19 141 c i
telse (aktiv) hidrørende fra afkastet af ordningens aktiver,
bortset fra de beløb, der indgår i renteindtægter eller
-udgifter. Afkastet af ordningens aktiver er renter,
udbytte og andre indtægter hidrørende fra ordningens
aktiver samt realiserede og urealiserede gevinster eller
tab på ordningens aktiver efter fradrag af eventuelle
udgifter til administration af aktiver, og enhver skat, der
skal betales af selve ordningen, bortset fra skat medtaget i
de aktuarmæssige forudsætninger, der er anvendt til
målingen af nutidsværdien af den ydelsesbaserede
pensionsforpligtelse. [Reference: ordningens aktiver [mem
ber], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), aktuar
mæssige forudsætninger [member], renteudgifter (ren
teindtægter), ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

ReturnOnReimbursementRights

X duration,
debit

Afkast af godtgørelsesret,
bortset fra renteindtægter eller
-udgifter

Stigningen (faldet) i godtgørelsesretten hidrørende fra Oplysning: IAS 19 141 c i
afkastet af denne ret, bortset fra de beløb, der indgår i
renteindtægter eller -udgifter. [Reference: godtgørelsesret,
til dagsværdi, renteindtægter, godtgørelsesret]

RevaluationIncreaseDecreaseIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

X duration,
debit

Stigning (fald) hidrørende fra
omvurderinger, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra good Oplysning: IAS 38 118 e iii
will hidrørende fra omvurderinger til dagsværdi. [Refe
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill, reserver
for opskrivninger]

DA

ifrs-full

Etiket

18.12.2020
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreasePro X duration,
pertyPlantAndEquipment
debit

Stigning (fald) hidrørende fra
omvurderinger, materielle
anlægsaktiver

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAsset
sAbstract

Omvurdering af finansielle
aktiver [abstract]

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Reserver for opskrivninger

Et egenkapitalelement, der repræsenterer de akkumulerede Oplysning: IAS 16 39,
reserver for opskrivninger ved omvurdering af aktiver, der oplysning: IAS 38 85
er indregnet i øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig tota
lindkomst]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Reserver for opskrivninger
[member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ eksempel: IAS 1 108,
senterer akkumulerede reserver for opskrivninger ved oplysning: IAS 16 39,
omvurdering af aktiver, der er indregnet i øvrig totalind oplysning: IFRS 1 IG10
komst. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

Revenue

X duration,
credit

Indtægter

De indtægter, der opstår som led i en virksomheds ordi
nære drift. Ved indtægter forstås stigninger i aktiver eller
fald i forpligtelser, som indebærer stigninger i egenkapi
talen, bortset fra indskud fra indehavere af egenkapital
fordringer.

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver hidrørende Oplysning: IAS 16 73 e iv,
fra omvurderinger til dagsværdi. [Reference: materielle oplysning: IAS 16 77 f
anlægsaktiver, reserver for opskrivninger]

L 429/662

Præfiks

DA
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Oplysning: IAS 1 82 a,
eksempel: IAS 1 103,
eksempel: IAS 1 102,
oplysning: IFRS 12 B12 b v,
eksempel: IFRS 12 B10 b,
oplysning: IFRS 5 33 b i,
oplysning: IFRS 8 28 a,
oplysning: IFRS 8 23 a,
oplysning: IFRS 8 32,
oplysning: IFRS 8 33 a,
oplysning: IFRS 8 34

Omsætning [abstract]

Omsætning og andre
driftsindtægter

Det samlede beløb for virksomhedens omsætning og Almindelig praksis: IAS 1 85
andre driftsindtægter. [Reference: indtægter]

18.12.2020

X duration,
credit

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Entrepriseomsætning

Den beløbsmæssige størrelse af entrepriseomsætningen. Almindelig praksis:
Entreprisekontrakter er individuelt forhandlede kontrakter IAS 1 112 c
om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller flere
aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige
med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller
deres endelige formål eller anvendelse. [Reference: indtæg
ter]

ifrs-full

RevenueFromContractsWithCu
stomers

X duration,
credit

Omsætning fra kontrakter med Den beløbsmæssige størrelse af omsætning fra kontrakter Oplysning: IFRS 15 113 a,
kunder
med kunder. En kunde er en part, der har indgået aftale oplysning: IFRS 15 114
med en virksomhed om mod vederlag at erholde varer
eller tjenesteydelser, som er et resultat af virksomhedens
ordinære drift.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Modtaget udbytte

Den beløbsmæssige størrelse af udbytte indregnet som Almindelig praksis:
omsætning. Udbytte er udlodning af overskud til ejere IAS 1 112 c
af kapitalandele i forhold til deres andel af en bestemt
aktieklasse.

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Indtægter fra offentlige tilskud

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede indtægter Almindelig praksis:
hidrørende fra offentlige tilskud. [Reference: offentlige IAS 20 39 b
tilskud]

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Omsætning fra hoteldrift

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
hoteldrift. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon
tractsIssuedWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
udstedte forsikringskontrakter
uden fradrag af reassurance

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra eksempel: IAS 1 85 —
udstedte forsikringskontrakter uden fradrag af reassurance. Udløbsdato 1.1.2021,
[Reference: indtægter]
eksempel: IFRS 4 IG24
a — Udløbsdato 1.1.2021,
eksempel: IFRS 4 37
b — Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Renteindtægter

Renteindtægterne.

Almindelig praksis: IAS 1
112 c, oplysning: IFRS 12 B13
e, oplysning: IFRS 8 23 c,
oplysning: IFRS 8 28 e

L 429/663

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

RevenueFromConstructionCon
tracts

DA

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omsætning hidrørende fra
leveringsforpligtelser opfyldt
eller delvist opfyldt i tidligere
regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Oplysning: IFRS 15 116 c
leveringsforpligtelser opfyldt (eller delvist opfyldt) i
tidligere regnskabsår. [Reference: leveringsforpligtelser
[member], omsætning fra kontrakter med kunder]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af reklameydelser

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af reklameydelser. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af fragt- og
posttransporttjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af fragt- og posttransporttjenester. [Reference: IAS 1 112 c
indtægter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfData
Services

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af datatjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af datatjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af spilletjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af spilletjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyConsultingS
ervices

X duration,
credit

Omsætning fra levering af ITkonsulenttjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af IT-konsulenttjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenance
AndSupportServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af IT-vedligeholdelsesog støttetjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af IT-vedligeholdelses- og støttetjenester. [Refe IAS 1 112 c
rence: indtægter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

X duration,
credit

Omsætning fra levering af ITtjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af IT-tjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af
sammenkoblingstjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af sammenkoblingstjenester. [Reference: indtæg IAS 1 112 c
ter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af internet- og
datatjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af internet- og datatjenester. [Reference: indtæg IAS 1 112 c
ter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServicesAbstract

Omsætning hidrørende fra
levering af internet- og
datatjenester [abstract]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

RevenueFromPerformanceObli
gationsSatisfiedOrPartiallySatis
fiedInPreviousPeriods

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omsætning hidrørende fra
levering af internettjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af internettjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLand
LineTelephoneServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af
fastnettelefontjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
IAS 1 112 c
levering af fastnettelefontjenester. [Reference: indtægter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMobi
leTelephoneServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af
mobiltelefontjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af mobiltelefontjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfOt
herTelecommunicationServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af andre
telekommunikationstjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af telekommunikationstjenester, som virksom IAS 1 112 c
heden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller
note. [Reference: indtægter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas
sengerTransportServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af
passagertransporttjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af passagertransporttjenester. [Reference: indtæg IAS 1 112 c
ter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrin
tingServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af trykketjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af trykketjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfServi
ces

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af tjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af tjenesteydelser. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfServi
cesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af tjenesteydelser,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra eksempel: IAS 24 21 c
levering af tjenesteydelser i transaktioner mellem nærtstå
ende parter. [Reference: indtægter, nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServices

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
levering af
telekommunikationstjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af telekommunikationstjenester. [Reference: IAS 1 112 c
indtægter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAbstract

Omsætning hidrørende fra
levering af
telekommunikationstjenester
[abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTelep X duration,
credit
honeServices

Omsætning hidrørende fra
levering af telefontjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af telefontjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTrans X duration,
credit
portServices

Omsætning hidrørende fra
levering af transporttjenester

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
levering af transporttjenester. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

L 429/665

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

DA

ifrs-full
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Dokumentationsetikette
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Omsætning hidrørende fra
udlejningstjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
udlejningstjenesteydelser. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
royalties

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
royalties.
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultu
ralProduce

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af landbrugsprodukter
salg af landbrugsprodukter. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af alkohol og alkoholholdige
salg af alkohol og alkoholholdige drikkevarer. [Reference: IAS 1 112 c
drikkevarer
indtægter]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af bøger
salg af bøger. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af kobber
salg af kobber. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af råolie
salg af råolie. [Reference: råolie, indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af elektricitet
salg af elektricitet. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAndBe X duration,
verage
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
føde- og drikkevarer
salg af føde- og drikkevarer. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af guld
salg af guld. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af varer
salg af varer. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRela
tedPartyTransactions

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra eksempel: IAS 24 21 a
af varer, transaktioner mellem salg af varer i transaktioner mellem nærtstående parter.
nærtstående parter
[Reference: indtægter, nærtstående parter [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af naturgas
salg af naturgas. [Reference: naturgas, indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOilAndGas
Products

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af olie- og gasprodukter
salg af olie- og gasprodukter. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

18.12.2020
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Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af olieprodukter og
salg af olieprodukter og petrokemiske produkter. [Refe IAS 1 112 c
petrokemiske produkter
rence: olieprodukter og petrokemiske produkter, indtæg
ter]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af publikationer
salg af publikationer. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af sølv
salg af sølv. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af sukker
salg af sukker. [Reference: indtægter]
IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu X duration,
credit
nicationEquipment

Omsætning hidrørende fra salg Den beløbsmæssige størrelse af omsætning hidrørende fra Almindelig praksis:
af telekommunikationsudstyr
salg af telekommunikationsudstyr. [Reference: indtægter] IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn member
putMember

Omsætningsmultiplikator,
målingsinput [member]

Dette element står for en omsætningsmultiplikator, der eksempel: IFRS 13 93 d,
anvendes som et målingsinput.
eksempel: IFRS 13 IE63

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Den overtagne virksomheds
omsætning efter
overtagelsestidspunktet

Den overtagne virksomheds omsætningsmultiplikator Oplysning: IFRS 3 B64 q i
efter overtagelsestidspunktet, som medtages i den konso
liderede totalindkomstopgørelse. [Reference: indtægter]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Den sammensluttede
virksomheds omsætning, som
om sammenslutningen var
gennemført i begyndelsen af
regnskabsåret

Den sammensluttede virksomheds omsætning, som om Oplysning: IFRS 3 B64 q ii
overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslut
ninger, som er gennemført i løbet af regnskabsåret, var
begyndelsen af regnskabsåret. [Reference: virksomheds
sammenslutninger [member], indtægter]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset

X duration,
credit

Omsætning, der indregnes ved
udveksling af anlægstjenester
for et finansielt aktiv

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning, der er Oplysning: SIC 29 6A
indregnet ved udveksling af anlægstjenester for et
finansielt aktiv i koncessionsaftaler. [Reference: konces
sionsaftaler [member], omsætning fra kontrakter med
kunder]

L 429/667
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Omsætning medregnet i
primosaldoen for kontraktlige
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning, der blev Oplysning: IFRS 15 116 b
medregnet i primosaldoen for kontraktlige forpligtelser.
[Reference: kontraktlige forpligtelser, omsætning fra
kontrakter med kunder]

ifrs-full

ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Tilbageførsel,
Faldet i den beløbsmæssige størrelse af hensættelseskon Almindelig praksis:
hensættelseskonto for kredittab toen for kredittab på finansielle aktiver som følge af IFRS 7 16 — Udløbsdato
tilbageførsel af værdiforringelse. [Reference: hensættelses 1.1.2021
på finansielle aktiver
konto for kredittab på finansielle aktiver]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse

Det beløb, der indregnes som en forøgelse af et aktivs Oplysning: IAS 36 130 b,
eller en pengestrømsfrembringende enheds regnskabs oplysning: IAS 36 130 d ii
mæssige værdi til genindvindingsværdien, når et tab ved
værdiforringelse er blevet indregnet tidligere. [Reference:
tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 36 126 d,
forringelse indregnet i øvrig totalindkomst. [Reference: oplysning: IAS 36 129 b
tilbageførsel af tab ved værdiforringelse, tab ved værdifor
ringelse indregnet i øvrig totalindkomst]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncomeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
øvrig totalindkomst,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 38 118 e iii
forringelse indregnet i øvrig totalindkomst for immateri
elle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: tilbageførsel
af tab ved værdiforringelse indregnet i øvrig totalind
komst, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncomePropertyPlantAndEq
uipment

X duration

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
øvrig totalindkomst, materielle
anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 16 73 e iv
forringelse indregnet i øvrig totalindkomst for materielle
anlægsaktiver. [Reference: tilbageførsel af tab ved værdi
forringelse indregnet i øvrig totalindkomst, materielle
anlægsaktiver]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 36 126 b,
forringelse indregnet i resultatet. [Reference: tilbageførsel oplysning: IAS 36 129 b
af tab ved værdiforringelse, resultatet]

18.12.2020

RevenueThatWasIncludedInCon X duration,
tractLiabilityBalanceAtBeginnin credit
gOfPeriod

ifrs-full

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning, der er Oplysning: SIC 29 6A
indregnet ved udveksling af anlægstjenester for et imma
terielt aktiv i koncessionsaftaler. [Reference: koncessions
aftaler [member], omsætning fra kontrakter med kunder]
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Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 41 55 b
forringelse indregnet i resultatet for biologiske aktiver.
[Reference: tilbageførsel af tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, biologiske aktiver]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, immaterielle aktiver
bortset fra goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 38 118 e v
forringelse indregnet i resultatet for immaterielle aktiver
bortset fra goodwill. [Reference: tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i resultatet, immaterielle aktiver
bortset fra goodwill]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossInvest
mentProperty

X duration

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet,
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 40 76 g,
forringelse indregnet i resultatet for investeringsejen oplysning: IAS 40 79 d v
domme. [Reference: tilbageførsel af tab ved værdiforrin
gelse indregnet i resultatet, investeringsejendomme]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossLoan
sAndAdvances

X duration

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, udlån

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Almindelig praksis: IAS 1 85
forringelse indregnet i resultatet for udlån. [Reference:
tilbageførsel af tab ved værdiforringelse indregnet i resul
tatet]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
X duration
cognisedInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, materielle
anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Oplysning: IAS 1 98 a,
forringelse indregnet i resultatet for materielle anlægsakti oplysning: IAS 16 73 e vi
ver. [Reference: tilbageførsel af tab ved værdiforringelse
indregnet i resultatet, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossTradeRe
ceivables

X duration,
credit

Tilbageførsel af tab ved
værdiforringelse indregnet i
resultatet, tilgodehavender fra
salg og tjenesteydelser

Den beløbsmæssige størrelse af tilbageført tab ved værdi Almindelig praksis:
forringelse indregnet i resultatet for tilgodehavender fra IAS 1 112 c
salg og tjenesteydelser. [Reference: tilbageførsel af tab
ved værdiforringelse indregnet i resultatet, tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X duration

Tilbageførsel af nedskrivning af Det beløb, der indregnes som en reduktion af den som Oplysning: IAS 1 98 a,
omkostning indregnede varebeholdning, som følge af oplysning: IAS 2 36 f
varebeholdninger
tilbageførslen af nedskrivninger på varebeholdninger
som følge af en stigning i nettorealisationsværdien. [Refe
rence: varebeholdninger, nedskrivning af varebeholdnin
ger]

L 429/669
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Tilbageførsel af hensættelser til Den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte hensættelser Oplysning: IAS 1 98 b
omstruktureringsomkostninger til omstruktureringsomkostninger. [Reference: hensatte
forpligtelser til omstrukturering]

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X duration,
debit

Tilbageførte uindfriede
forpligtelser,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der Oplysning: IFRS 3 B67 c
indregnes i en virksomhedssammenslutning, og som ikke
er indfriet og efterfølgende er tilbageført. [Reference: even
tualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammen
slutning, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ReverseRepurchaseAgreements
AndCashCollateralOnSecurities
Borrowed

X instant,
debit

Omvendte tilbagekøbsaftaler
og kontant sikkerhedsstillelse i
lånte værdipapirer

Den beløbsmæssige størrelse af instrumenter købt med Almindelig praksis: IAS 1 55
videresalg for øje i omvendte tilbagekøbsaftaler og
kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer. [Reference:
tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte
værdipapirer]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Brugsretsaktivs dagsværdi
anvendt som fastsat kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af brugsretsaktiver, for hvilke Oplysning: IFRS 1 30
dagsværdien er anvendt som fast kostpris i IFRS-åbnings
opgørelsen af finansiel stilling. [Reference: brugsretsakti
ver]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Brugsretsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som repræsenterer Oplysning: IFRS 16 53 j
leasingtagers brugsret til et underliggende aktiv i leasing
perioden. Et underliggende aktiv er et aktiv, som er
genstand for en leasingkontrakt, og hvor leasinggiver
har stillet brugsretten til aktivet til rådighed for leasing
tager.

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Brugsretsaktiver, stigning (fald)
i reserver for opskrivninger

Stigningen (faldet) i reserver for opskrivninger vedrørende Oplysning: IFRS 16 57
brugsretsaktiver. [Reference: reserver for opskrivninger,
brugsretsaktiver]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Brugsretsaktiver [member]

Dette element står for brugsretsaktiver. [Reference: brugs Oplysning: IFRS 16 33
retsaktiver]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluationSur X instant,
plus
credit

Brugsretsaktiver, reserver for
opskrivninger

Den beløbsmæssige størrelse af reserver for opskrivninger, Oplysning: IFRS 16 57
som er tilknyttet brugsretsaktiver. [Reference: reserver for
opskrivninger, brugsretsaktiver]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluedAsset
sAtCost

Brugsretsaktiver, omvurderede
aktiver, til kostpris

Den beløbsmæssige størrelse af brugsretsaktiver, som ville Oplysning: IFRS 16 57
have været indregnet, hvis der var foretaget indregning af
aktiverne i henhold til kostprismodellen. [Reference:
brugsretsaktiver]

X instant,
debit

18.12.2020
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X instant,
debit

Brugsretsaktiver, som ikke er
omfattet af definitionen af
investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af brugsretsaktiver, som ikke Oplysning: IFRS 16 47 a
er omfattet af definitionen af investeringsejendomme.
[Reference: brugsretsaktiver, investeringsejendomme]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
tionsAttachingToClassOfShare
Capital

text

Aktieklasses rettigheder,
præferencer og begrænsninger

Beskrivelsen af en aktieklasses rettigheder, præferencer og Oplysning: IAS 1 79 a v
begrænsninger, herunder begrænsninger med hensyn til
udbetaling af udbytte og tilbagebetaling af kapital. [Refe
rence: selskabskapital [member]]

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial member
RiskMember

Risikojustering for ikkefinansielle risici [member]

Dette element står for den kompensation, som en virk
somhed kræver for at påtage sig usikkerheden med
hensyn til beløb og tidspunkt for de pengestrømme, der
opstår som følge af ikke-finansielle risici, når virksom
heden opfylder forsikringskontrakter.

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMember

member

Virkning af diversificering af
risici [member]

Dette element står for virkningen af diversificeringen af Almindelig praksis: IFRS 7 32
risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn
strumentsSharingCharacteristic

X instant

Risiko forbundet med
instrumenter med samme
karakteristika

Den beløbsmæssige størrelse af den risiko, der er Oplysning: IFRS 7 B8 c
forbundet med finansielle instrumenter med karakteristika,
der er fælles for en koncentration af risici. [Reference:
finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Risikoeksponering [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 128
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Risikoeksponering [member]

Dette element står for risikoeksponeringen. Det repræsen Oplysning: IFRS 17 128
terer også standardværdien for aksen »Risikoeksponering«, a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Omkostninger til royalties

Omkostningerne til royalties.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Salg eller udstedelse af egne
aktier

Stigningen i egenkapital som følge af salg eller udstedelse Almindelig praksis:
af egne aktier. [Reference: egne aktier]
IAS 1 106 d

Oplysning: IFRS 17 100 c
ii — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 101
b — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 17 107
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021

Den Europæiske Unions Tidende

RightofuseAssetsThatDoNotMe
etDefinitionOfInvestmentPro
perty
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Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostninger til salg og
markedsføring

Omkostningerne til salg af varer og tjenesteydelser.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Salgskanaler [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 g
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Salgskanaler [member]

Dette element står for alle salgskanaler. Det repræsenterer eksempel: IFRS 15 B89 g
også standardværdien for aksen »Salgskanaler«, hvis der
ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Salg, dagsværdimåling, aktiver

Faldet i dagsværdimålingen af aktiver, der hidrører fra Oplysning: IFRS 13 93 e iii
salg. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Salg, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Faldet i dagsværdimålingen af virksomhedens egne egen Oplysning: IFRS 13 93 e iii
kapitalinstrumenter, der hidrører fra salg. [Reference: til
dagsværdi [member], virksomhedens egne egenkapital
instrumenter [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
debit

Salg, dagsværdimåling,
forpligtelser

Faldet i dagsværdimålingen af forpligtelser, der hidrører Oplysning: IFRS 13 93 e iii
fra salg. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Salg af fast ejendom og andre
aktiver, transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af fast ejendom og andre eksempel: IAS 24 21 b
aktiver, som er solgt af virksomheden i transaktioner
mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Modtagne sikrede banklån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne banklån, som Almindelig praksis:
er sikret ved sikkerhedsstillelse. [Reference: modtagne lån] IAS 1 112 c

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Værdipapirudlån [member]

Dette element står for værdipapirudlån, hvor långiver eksempel: IFRS 7 IG40B,
overdrager værdipapirer mod sikkerhed stillet af låntager. eksempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

Securitisationer [member]

Dette element står for securitisationer, hvor de enkelte eksempel: IFRS 7 B33
aktiver samles og sælges til en virksomhed, der udsteder
gældsinstrumenter med sikkerhed i aktivpuljen.

Almindelig praksis: IAS 1 85

18.12.2020
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Securitisationsvirksomheder
[member]

Dette element står for securitisationsvirksomheder, hvor eksempel: IFRS 12 B23 a
de enkelte aktiver samles og sælges til en særlig virksom
hed, der udsteder gældsinstrumenter med sikkerhed i
aktivpuljen.

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

axis

Segmentkonsolideringsposter
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 8 23
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldForSa
leIsPresented

text

Beskrivelse af segment, hvori
anlægsaktiv eller
afståelsesgruppe, som besiddes
med henblik på salg,
præsenteres

Beskrivelsen af det præsentationspligtige segment, hvori Oplysning: IFRS 5 41 d
anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, som besiddes med
henblik på salg, præsenteres. [Reference: anlægsaktiver
eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse
med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret
som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Segmenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IAS 19 138 d,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 36 130 d ii,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 15 115,
eksempel: IFRS 17 96
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 8 23

ifrs-full

SegmentsMember

member

Segmenter [member]

Dette element står for alle virksomhedens segmenter. Det eksempel: IAS 19 138 d,
repræsenterer også standardværdien for aksen »Segmen oplysning: IAS 36 130 d ii,
ter«, hvis der ikke anvendes et andet element.
oplysning: IFRS 15 115,
eksempel: IFRS 17 96
c — Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 8 28
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SellingExpense

X duration,
debit

Salgsomkostninger

Virksomhedens salgsomkostninger.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrati
veExpense

X duration,
debit

Salgs-, administrations- og
andre generelle omkostninger

Virksomhedens salgs-, administrations- og andre generelle Almindelig praksis: IAS 1 85
omkostninger.

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrati
veExpenseAbstract

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLea
ses

X duration,
credit

Salgsavance (tab) på finansielle
leasingkontrakter

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachType
OfMarketRisk

text block

Følsomhedsanalyse for typer af Oplysninger om en følsomhedsanalyse for de typer Oplysning: IFRS 7 40 a
markedsrisici [text block]
markedsrisici, virksomheden er udsat for, med angivelse
af, hvordan resultatet og egenkapitalen ville være blevet
påvirket af ændringer i den relevante risikovariabel, som
var rimeligt sandsynlige på det tidspunkt. [Reference:
markedsrisiko [member]]

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsurance
Risk

text

Følsomhedsanalyse for
forsikringsrisici

Beskrivelsen af en følsomhedsanalyse, som viser, dels Oplysning:
hvordan resultatet og egenkapitalen ville være påvirket, IFRS 4 39A a — Udløbsdato
hvis der var forekommet ændringer i de relevante forsik 1.1.2021
ringsrisikovariabler, som var rimeligt sandsynlige ved
afslutningen af regnskabsåret, var indtruffet, dels hvilke
metoder og forudsætninger der er lagt til grund ved
udarbejdelsen af følsomhedsanalysen samt eventuelle
ændringer i disse metoder og forudsætninger i forhold
til det foregående regnskabsår.

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesA
xis

axis

Separate
administrationsvirksomheder
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 24 18A
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

DA

ifrs-full
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Separate
administrationsvirksomheder
[member]

Dette element står for separate virksomheder, hvor nøgle Oplysning: IAS 24 18A
personer i ledelsen leverer tjenesteydelser til virksomhe
den. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Separate administrationsvirksomheder«, hvis der ikke
anvendes et andet element. [Reference: Nøglepersoner i
virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse [mem
ber]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Separat [member]

Dette element står for separat årsregnskab. Separate Oplysning: IAS 27 4
årsregnskaber er regnskaber, som præsenteres af en virk
somhed, og hvori den under forbehold af kravene i IAS
27 kan vælge at behandle sine investeringer i dattervirk
somheder, joint ventures og associerede virksomheder
enten til kostpris, i overensstemmelse med IFRS 9, eller
ved hjælp af den indre værdis metode, i overensstemmelse
med IAS 28.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

axis

Koncessionsaftaler [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: SIC 29 6
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Koncessionsaftaler [member]

Dette element står for aftaler, hvor en virksomheds (ope Oplysning: SIC 29 6
ratør) kan indgå en aftale med en anden virksomhed
(koncessionsgiveren) om levering af tjenesteydelser, som
giver offentligheden adgang til større økonomiske og
samfundsmæssige faciliteter. Koncessionsgiveren kan
være en statsejet eller privat virksomhed, herunder en
offentlig myndighed. Som eksempel på områder omfattet
af koncessionsaftaler kan nævnes vandrensnings- og
forsyningsfaciliteter, motorveje, parkeringsanlæg, tunneler,
broer, lufthavne og telekommunikationsnetværk. Som
eksempel på områder, som ikke er omfattet af konces
sionsaftaler, kan nævnes en virksomheds outsourcing af
interne funktioner (f.eks. kantine, vedligeholdelse af
bygninger og bogholderi- eller informationsteknologifunk
tioner). Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Koncessionsaftaler«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: myndighed [member]]
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Etiket
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Rettigheder i koncessionsaftaler Dette element står for rettigheder i koncessionsaftaler. Almindelig praksis:
[member]
[Reference: koncessionsaftaler [member]]
IAS 38 119

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
tjenesteydelser

Omkostningerne til tjenesteydelser.

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Modtagne tjenesteydelser,
transaktioner mellem
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne tjenesteydelser i eksempel: IAS 24 21 c
transaktioner mellem nærtstående parter. [Reference:
nærtstående parter [member]]

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingentLiabi X duration,
litiesRecognisedInBusinessCom debit
bination

Indfriede forpligtelser,
eventualforpligtelser, der
indregnes i en
virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der Oplysning: IFRS 3 B67 c
indregnes i en virksomhedssammenslutning, og som blev
indfriet. [Reference: eventualforpligtelser, der indregnes i
en virksomhedssammenslutning]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEnti
tyOnBehalfOfRelatedPartyRela
tedPartyTransactions

X duration

Virksomhedens indfrielse af
forpligtelser på vegne af en
anden part, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser indfriet af eksempel: IAS 24 21 j
virksomheden på vegne af en anden part i transaktioner
mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Indfrielse af forpligtelser på
vegne af virksomheden af en
anden part, transaktioner
mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser indfriet på eksempel: IAS 24 21 j
vegne af virksomheden af en anden part i transaktioner
mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
credit

Indfrielser, dagsværdimåling,
aktiver

Faldet i dagsværdimålingen af aktiver, der hidrører fra Oplysning: IFRS 13 93 e iii
indfrielser. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Indfrielser, dagsværdimåling,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Faldet i dagsværdimålingen af virksomhedens egne egen Oplysning: IFRS 13 93 e iii
kapitalinstrumenter, der hidrører fra indfrielser. [Refe
rence: til dagsværdi [member], virksomhedens egne egen
kapitalinstrumenter [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Indfrielser, dagsværdimåling,
forpligtelser

Faldet i dagsværdimålingen af forpligtelser, der hidrører Oplysning: IFRS 13 93 e iii
fra indfrielser. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

SetupCostsMember

member

Indledende omkostninger
[member]

Dette element står for en kategori af aktiver hidrørende eksempel: IFRS 15 128 a
fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse
eller opfyldelse af kontrakter med kunder, der repræsen
terer de indledende omkostninger. [Reference: aktiver
hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet
med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

Almindelig praksis: IAS 1 85
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SevenYearsBeforeReportingYear member
Member

Syv år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet syv år før Oplysning:
regnskabsårets afslutning.
IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Aktiebaserede
vederlæggelsesordninger
[member]

Dette element står for en ordning mellem virksomheden Oplysning: IFRS 2 45
eller en anden koncernvirksomhed eller en aktionær i
koncernvirksomhed og en anden part (herunder en
ansat), som berettiger den anden part til at modtage a)
kontanter eller andre aktiver i virksomheden for beløb,
som er baseret på kursen på (eller værdien af) egenkapital
instrumenter (herunder aktier eller aktieoptioner) i virk
somheden eller en anden koncernvirksomhed, eller b)
egenkapitalinstrumenter (herunder aktier eller aktieoptio
ner) i virksomheden eller en anden koncernvirksomhed,
under forudsætning af opfyldelsen af eventuelle fastsatte
optjeningsbetingelser. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Typer af aktiebaserede vederlæggelses
ordninger«, hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Aktieudstedelsesrelaterede
omkostninger

Omkostningerne i forbindelse med udstedelse af aktier.

Almindelig praksis:
IAS 1 106 d

ifrs-full

ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOther
ComprehensiveIncomeApply
ingOverlayApproachNewlyDe
signatedFinancialAssets

X duration,
debit

Andel af beløbet, der
omklassificeres mellem
resultatopgørelsen og
opgørelsen af øvrig
totalindkomst ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen, nyligt
klassificerede finansielle aktiver

Virksomhedens andel af det beløb, der er omklassificeret
mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig tota
lindkomst i relation til finansielle aktiver, der er klassifi
ceret for nyligt ved anvendelse af »overlay«-tilgangen.

Oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountReportedInPro
fitOrLossApplyingIFRS9Finan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

X duration,
debit

Andel af beløb indberettet i
resultatopgørelsen på grundlag
af IFRS 9, finansielle aktiver,
som er omfattet af »overlay«tilgangen

Virksomhedens andel af det beløb, der er indberettet i Oplysning: IFRS 4 39M
resultatopgørelsen på grundlag af IFRS 9 for finansielle b — Ikrafttrædelse fra
aktiver, som er omfattet af »overlay«-tilgangen.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

DA

ifrs-full
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Etiket
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Referencer

Virksomhedens andel af det beløb, der ville være blevet
omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen
af øvrig totalindkomst, hvis klassifikationen af finansielle
aktiver ved anvendelse af »overlay«-tilgangen ikke var
ophørt.

Oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHa X duration,
veBeenReportedInProfitOrLossI debit
fIAS39HadBeenAppliedFinancia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

Andel af beløb, der ville være
blevet indberettet i
resultatopgørelsen, hvis IAS 39
var blevet anvendt, finansielle
aktiver, som er omfattet af
»overlay«-tilgangen

Virksomhedens andel af det beløb, der ville være blevet
indberettet i resultatopgørelsen for finansielle aktiver, som
er omfattet af »overlay«-tilgangen, hvis IAS 39 var blevet
anvendt.

Oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesIn
curredJointlyWithOtherVentu
rers

X instant,
credit

Andel af eventualpassiver i
joint ventures, som deles med
andre investorer

Virksomhedens andel af eventualpassiver, som deles med Oplysning: IFRS 12 23 b
andre investorer med fælles indflydelse på joint ventures.
[Reference: eventualforpligtelser [member], joint ventures
[member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesIncurredJointlyWit
hOtherInvestors

X instant,
credit

Andel af eventualpassiver i
associerede virksomheder, som
deles med andre investorer

Virksomhedens andel af eventualpassiver, som deles med Oplysning: IFRS 12 23 b
andre investorer med fælles indflydelse på associerede
virksomheder. [Reference: associerede virksomheder
[member], eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

member

Andel af eventualpassiver i
associerede virksomheder
[member]

Dette element står for en andel af eventualpassiver i eksempel: IAS 37 88
associerede virksomheder. [Reference: associerede virk
somheder [member], eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssu
edThatAreIncludedInInsurersRe
gulatoryCapital

X instant,
credit

Andelen af udstedte
gældsinstrumenter, som er
medtaget i forsikringsgivers
lovpligtige egenkapital

Virksomhedens andel af beløbet for udstedte gældsinstru eksempel: IFRS 4 39J
menter, som er medtaget i forsikringsgivers lovpligtige b — Udløbsdato 1.1.2021
egenkapital.

18.12.2020
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Andel af udskudte
skatteforpligtelser, der vedrører
forpligtelser hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 4
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Virksomhedens andel af beløbet for udskudte skattefor eksempel: IFRS 4 39J
pligtelser, der vedrører forpligtelser hidrørende fra b — Udløbsdato 1.1.2021
kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 4 og
ikkeafledte investeringskontrakter. [Reference: udskudte
skatteforpligtelser]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArisingFro
mAssetsBackingContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Andel af afledte forpligtelser,
der anvendes til at reducere
risici fra aktiver, som ligger bag
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 4,
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Virksomhedens andel af beløbet for afledte forpligtelser, eksempel: IFRS 4 39J
der anvendes til at reducere risici fra de aktiver, der ligger b — Udløbsdato 1.1.2021
bag kontrakter inden for anvendelseområdet for IFRS 4,
og ikkeafledte investeringskontrakter. [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

X instant,
credit

Andel af afledte forpligtelser,
der anvendes til at reducere
risici fra kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 4
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Virksomhedens andel af beløbet for afledte forpligtelser, eksempel: IFRS 4 39J
der anvendes til at reducere risici fra kontrakter inden for b — Udløbsdato 1.1.2021
anvendelseområdet for IFRS 4 og ikkeafledte investerings
kontrakter. [Reference: afledte finansielle instrumenter
[member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Car
ryingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Andel af finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4, regnskabsmæssig værdi
på grundlag af IAS 39

Virksomhedens andel af den regnskabsmæssige værdi på Oplysning: IFRS 4 39J
grundlag af IAS 39 af finansielle aktiver som beskrevet i b — Udløbsdato 1.1.2021
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. For finansielle aktiver målt til
amortiseret kostpris skal beløbet være inden justering for
eventuelle hensættelser med henblik på værdiforringelse.
[Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra
a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Andel af finansielle aktiver som Virksomhedens andel af dagsværdien af finansielle aktiver Oplysning: IFRS 4 39J
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i som beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. [Reference: b — Udløbsdato 1.1.2021
IFRS 4, dagsværdi
finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4,
dagsværdi]

L 429/679

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

ShareOfDeferredTaxLiabilitie
sOnLiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Virksomhedens andel af den regnskabsmæssige værdi på Oplysning: IFRS 4 39J
grundlag af IAS 39 af finansielle aktiver som beskrevet i b — Udløbsdato 1.1.2021
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, som ikke har lav kreditrisiko.
For finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris skal
beløbet være inden justering for eventuelle hensættelser
med henblik på værdiforringelse. [Reference: finansielle
aktiver beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X instant,
debit

Andel af finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4, som ikke har lav
kreditrisiko, dagsværdi

Virksomhedens andel af dagsværdien af finansielle aktiver Oplysning: IFRS 4 39J
som beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, som ikke har b — Udløbsdato 1.1.2021
lav kreditrisiko. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Andel af andre finansielle
aktiver end dem, der er angivet
i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4,
dagsværdi

Virksomhedens andel af dagsværdien af andre finansielle Oplysning: IFRS 4 39J
aktiver end dem, der er angivet i afsnit 39E, litra a), i IFRS b — Udløbsdato 1.1.2021
4. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit 39E,
litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToWhi
chOverlayApproachIsApplied

X instant,
debit

Andel af finansielle aktiver,
som er omfattet af »overlay«tilgangen

Virksomhedens andel af beløbet for finansielle aktiver, Oplysning: IFRS 4 39M
som er omfattet af »overlay«-tilgangen. [Reference: finansi b — Ikrafttrædelse fra
elle aktiver]
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Andel af stigning (fald) i
dagsværdi af finansielle aktiver
som beskrevet i afsnit 39E, litra
a), i IFRS 4

Virksomhedens andel af stigningen (faldet) i dagsværdien Oplysning: IFRS 4 39J
af finansielle aktiver som beskrevet i afsnit 39E, litra a), i b — Udløbsdato 1.1.2021
IFRS 4. [Reference: finansielle aktiver beskrevet i afsnit
39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Andel af stigning (fald) i
dagsværdi af andre finansielle
aktiver end dem, der er
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4

Virksomhedens andel af stigningen (faldet) i dagsværdien Oplysning: IFRS 4 39J
af andre finansielle aktiver end dem, der er beskrevet i b — Udløbsdato 1.1.2021
afsnit 39E, litra a), i IFRS 4. [Reference: finansielle aktiver
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i IFRS 4, dagsværdi]

18.12.2020

Andel af finansielle aktiver som
beskrevet i afsnit 39E, litra a), i
IFRS 4, som ikke har lav
kreditrisiko, regnskabsmæssig
værdi grundlag af IAS 39

Den Europæiske Unions Tidende

ShareOfFinancialAssetsDescribe X instant,
dInParagraph39EaOfIFRS4That debit
DoNotHaveLowCreditRiskCarry
ingAmountApplyingIAS39

DA

ifrs-full

L 429/680

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Andel af forpligtelser, som
følger, fordi forsikringsgiver
udsteder eller opfylder
forpligtelser, der hidrører fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS 4
og ikkeafledte
investeringskontrakter

Virksomhedens andel af beløbet for forpligtelser, som Oplysning: IFRS 4 39J
følger, fordi forsikringsgiver udsteder eller opfylder b — Udløbsdato 1.1.2021
forpligtelser, der hidrører fra kontrakter inden for anven
delsesområdet for IFRS 4 og ikkeafledte investeringskon
trakter.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvest
mentContractLiabilitiesMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossApplyingIAS39

X instant,
credit

Andel af forpligtelser fra ikkeafledte investeringskontrakter
målt til dagsværdi gennem
resultatet under anvendelse af
IAS 39

Virksomhedens andel af beløbet for forpligtelser fra ikke- Oplysning: IFRS 4 39J
afledte investeringskontrakter målt til dagsværdi gennem b — Udløbsdato 1.1.2021
resultatet under anvendelse af IAS 39. [Reference: afledte
finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
efter skat

Virksomhedens andel af øvrig totalindkomst i associerede
virksomheder og joint ventures, som er regnskabsmæssigt
behandlet efter den indre værdis metode, efter skat. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], investeringer
behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode, joint ventures [member], øvrig totalindkomst]

Oplysning: IAS 1 91 a,
oplysning: IFRS 12 B16 c,
oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodBeforeTax

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
før skat

Virksomhedens andel af øvrig totalindkomst i associerede
virksomheder og joint ventures, som er regnskabsmæssigt
behandlet efter den indre værdis metode, før skat. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], investeringer
behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode, joint ventures [member], øvrig totalindkomst]

Oplysning: IAS 1 91
b, oplysning: IFRS 4 39M b —
Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodBeforeTaxAbstract

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
før skat [abstract]

L 429/681

X instant,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe
causeInsurerIssuesOrFulfilsObli
gationsArisingFromContracts
WithinScopeOfIFRS4AndNon
derivativeInvestmentContracts

DA

ifrs-full

18.12.2020
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Dokumentationsetikette
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ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodNetOfTaxAbstract

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som vil blive omklassificeret
til resultatet, før skat

Andel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder Oplysning: IAS 1 82A
og joint ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode, og som vil blive omklas
sificeret til resultatet, før skat.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som vil blive omklassificeret
til resultatet, efter skat

Andel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder Oplysning: IAS 1 82A
og joint ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode, og som vil blive omklas
sificeret til resultatet, efter skat.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet, før
skat

Andel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder Oplysning: IAS 1 82A
og joint ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode, og som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet, før skat.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
og som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet,
efter skat

Andel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder Oplysning: IAS 1 82A
og joint ventures, som er regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode, og som ikke vil blive
omklassificeret til resultatet, efter skat.

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingEquityMet
hod

X duration,
credit

Andel af resultatet i associerede
virksomheder, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode

Virksomhedens andel af resultatet i associerede virksom Almindelig praksis: IAS 1 85
heder, som er regnskabsmæssigt behandlet efter den indre
værdis metode. [Reference: associerede virksomheder
[member], investeringer behandlet regnskabsmæssigt
efter den indre værdis metode, resultatet]

DA

Andel af øvrig totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode,
efter skat [abstract]

L 429/682

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende
18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
credit

Dokumentationsetikette

Referencer

Andel af resultatet i associerede
virksomheder og joint
ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
ved anvendelse af den indre
værdis metode

Virksomhedens andel af resultatet i associerede virksom
heder og joint ventures, som er regnskabsmæssigt
behandlet ved anvendelse af den indre værdis metode.
[Reference: associerede virksomheder [member], investe
ringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode, joint ventures [member], resultatet]

Oplysning: IAS 1 82 c,
oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9, oplysning: IFRS 8 23 g,
oplysning: IFRS 8 28 e

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodAbstract

Andel af resultatet i associerede
virksomheder og joint
ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
ved anvendelse af den indre
værdis metode [abstract]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuin X duration,
gOperationsOfAssociatesAnd
credit
JointVenturesAccountedForUsin
gEquityMethod

Andel af resultatet fra
fortsættende aktiviteter i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
ved anvendelse af den indre
værdis metode

Virksomhedens andel af resultatet fra fortsættende aktivi Oplysning: IFRS 12 B16 a
teter i associerede virksomheder og joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af den indre
værdis metode. [Reference: associerede virksomheder
[member], fortsættende aktiviteter [member], investeringer
behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis
metode, joint ventures [member], resultat af fortsættende
aktiviteter]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfDisconti
nuedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Andel af resultatet efter skat fra
ophørte aktiviteter i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
ved anvendelse af den indre
værdis metode

Virksomhedens andel af resultatet efter skat fra ophørte Oplysning: IFRS 12 B16 b
aktiviteter i associerede virksomheder og joint ventures,
som er regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af
den indre værdis metode. [Reference: associerede virksom
heder [member], ophørte aktiviteter [member], investe
ringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre
værdis metode, joint ventures [member], resultat af
ophørte aktiviteter]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVentu
resAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Andel af resultatet i joint
ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
ved anvendelse af den indre
værdis metode

Virksomhedens andel af resultatet i joint ventures, som er Almindelig praksis: IAS 1 85
regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af den indre
værdis metode. [Reference: investeringer behandlet regn
skabsmæssigt efter den indre værdis metode, joint
ventures [member], resultatet]

L 429/683

ShareOfProfitLossOfAssociate
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ForUsingEquityMethod

Den Europæiske Unions Tidende
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Andel af
omklassifikationsreguleringer af
finansielle aktiver, for hvilke
klassifikationen ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen er
ophørt, før skat

Virksomhedens andel af beløbet for omklassifikations
reguleringer vedrørende finansielle aktiver, for hvilke klas
sifikationen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen er
ophørt i regnskabsåret, før skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOver
layApproachNetOfTax

X duration,
debit

Andel af
omklassifikationsreguleringer af
finansielle aktiver, for hvilke
klassifikationen ved anvendelse
af »overlay«-tilgangen er
ophørt, efter skat

Virksomhedens andel af beløbet for omklassifikations
reguleringer vedrørende finansielle aktiver, for hvilke klas
sifikationen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen er
ophørt i regnskabsåret, før skat. Omklassifikationsregule
ringer er beløb, der omklassificeres til resultatet i det
aktuelle regnskabsår, og som blev indregnet i øvrig tota
lindkomst i det aktuelle eller tidligere regnskabsår. [Refe
rence: øvrig totalindkomst]

Oplysning: IFRS 4 39M
b — Ikrafttrædelse fra
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Andel af samlet totalindkomst i
associerede virksomheder og
joint ventures, som er
regnskabsmæssigt behandlet
efter den indre værdis metode

Virksomhedens andel af samlet totalindkomst i associe Oplysning: IFRS 12 B16 d
rede virksomheder og joint ventures, som er regnskabs
mæssigt behandlet efter den indre værdis metode. [Refe
rence: associerede virksomheder [member], joint ventures
[member], investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter
den indre værdis metode]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Overkurs ved emission

Modtagne eller tilgodehavende beløb fra udstedelsen af eksempel: IAS 1 78 e
aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende
værdi.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Overkurs ved emission
[member]

Dette element står for modtagne eller tilgodehavende Oplysning: IAS 1 106
beløb fra udstedelsen af aktier i virksomheden, som over
stiger den pålydende værdi.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOr
ByItsSubsidiariesOrAssociates

shares

Antal aktier i virksomheden,
som besiddes af virksomheden,
dens dattervirksomheder eller
associerede virksomheder

Antallet af aktier i virksomheden, som besiddes af virk Oplysning: IAS 1 79 a vi
somheden, dens dattervirksomheder eller associerede virk
somheder. [Reference: associerede virksomheder [mem
ber], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnder
OptionsAndContractsForSale
OfShares

shares

Antal aktier forbeholdt
Antallet af aktier forbeholdt udstedelse gennem optioner Oplysning: IAS 1 79 a vii
udstedelse gennem optioner og og aktiesalgsaftaler.
aktiesalgsaftaler

18.12.2020

X duration,
debit

Den Europæiske Unions Tidende

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOver
layApproachBeforeTax

DA

ifrs-full
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Ships

X instant,
debit

Skibe

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der eksempel: IAS 16 37 d
repræsenterer marinefartøjer, som anvendes i virksomhe
dens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ShipsMember

member

Skibe [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs eksempel: IAS 16 37 d
aktiver, der repræsenterer marinefartøjer, som anvendes i
virksomhedens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Kortfristede lån

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede lån. [Refe Almindelig praksis: IAS 1 55
rence: lån]

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Kortfristede lån [member]

Dette element står for kortfristede lån. [Reference: lån]

eksempel: IAS 7 C Afstemning
af passiver hidrørende fra
finansieringsaktiviteter,
eksempel: IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Korte kontrakter [member]

Dette element står for korte kontrakter med kunder.

eksempel: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedA
sCashEquivalents

X instant,
debit

Kortfristede indskud, der
klassificeres som likvider

Klassifikation af likvider i form af kortfristede indskud. Almindelig praksis: IAS 7 45
[Reference: likvider]

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortfristede indskud, der ikke
klassificeres som likvider

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede indskud i Almindelig praksis: IAS 1 55
virksomheden, der ikke klassificeres som likvider. [Refe
rence: likvider]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X instant,
credit

Periodiseringer vedrørende
kortsigtede personaleydelser

Størrelsen af periodiserede beløb vedrørende personaley Almindelig praksis: IAS 1 78
delser (bortset fra fratrædelsesgodtgørelser), som forfalder
inden for tolv måneder efter det regnskabsår, hvor de
ansatte har udført de tilknyttede arbejdsydelser. [Refe
rence: periodiseringer klassificeret som kortfristede]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

X duration,
debit

Omkostninger vedrørende
kortsigtede personaleydelser

Den beløbsmæssige størrelse af omkostninger vedrørende Almindelig praksis:
personaleydelser (bortset fra fratrædelsesgodtgørelser), IAS 1 112 c
som forfalder inden for tolv måneder efter det regn
skabsår, hvor de ansatte har udført de tilknyttede arbejds
ydelser.

DA

ifrs-full

18.12.2020
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Omkostninger vedrørende
kortsigtede personaleydelser
[abstract]

ShorttermInvestmentsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortfristede investeringer, der
klassificeres som likvider

Klassifikation af likvider i form af kortfristede investerin Almindelig praksis: IAS 7 45
ger. [Reference: likvider]

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser til retssager

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel: IAS 37 Eksempel 10
forpligtelser til retssager. [Reference: hensatte forpligtelser A — En retssag, eksempel:
til retssager]
IAS 37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Diverse andre kortfristede
hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af diverse andre kortfristede Almindelig praksis: IAS 1 78 d
hensatte forpligtelser. [Reference: diverse andre hensatte
forpligtelser]

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser til tabsgivende
kontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel: IAS 37 66
forpligtelser til tabsgivende kontrakter. [Reference:
hensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakter]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser til omkostninger
vedrørende afvikling,
reetablering og genopretning

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel: IAS 37 D
forpligtelser til omkostninger vedrørende afvikling, reetab Eksempler: Oplysninger,
lering og genopretning. [Reference: hensatte forpligtelser eksempel: IAS 37 87
til omkostninger vedrørende afvikling, reetablering og
genopretning]

ifrs-full

ShorttermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel:
forpligtelser til omstrukturering forpligtelser til omstrukturering. [Reference: hensatte IAS 37 70
forpligtelser til omstrukturering]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Kortfristede hensatte
forpligtelser til garantier

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede hensatte eksempel: IAS 37 Eksempel 1
forpligtelser til garantier. [Reference: hensatte forpligtelser Garantier, eksempel: IAS 37
til garantier]
87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAsso
ciatesAxis

axis

Associerede virksomheder
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 27 17 b,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 27 16 b,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 12 B4 d,
oplysning:
IFRS 4 39M — Ikrafttrædelse
fra førstegangsanvendelse af
IFRS 9, oplysning:
IFRS 4 39J — Udløbsdato
1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full
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ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

DA

ifrs-full
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Dattervirksomheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 27 17 b,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IAS 27 16 b,
eller begreberne i tabellen.
oplysning: IFRS 12 B4 a

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tAssets

X.XX instant

Væsentlige ikke-observerbare
input, aktiver

Værdien af væsentlige ikke-observerbare input, der Oplysning: IFRS 13 93 d
anvendes i dagsværdimålingen af aktiver.

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X.XX instant

Væsentlige ikke-observerbare
input, virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Værdien af væsentlige ikke-observerbare input, der Oplysning: IFRS 13 93 d
anvendes i dagsværdimålingen af virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter.

ifrs-full

SignificantUnobservableInput
Liabilities

X.XX instant

Væsentlige ikke-observerbare
input, forpligtelser

Værdien af væsentlige ikke-observerbare input, der Oplysning: IFRS 13 93 d
anvendes i dagsværdimålingen af forpligtelser.

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYear
Member

member

Seks år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet seks år før Oplysning: IFRS 17 130 —
regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Bidrag til social sikring

En kategori af personaleydelsesomkostninger i form af Almindelig praksis: IAS 19 9
bidrag til social sikring. [Reference: omkostninger til
personaleydelser]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Udskiftelige dele

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen Almindelig praksis: IAS 2 37
terer værdien af udskiftelige dele i en varebeholdning, som
anvendes til reparation eller udskiftning af defekte dele.
[Reference: varebeholdninger]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem
ber

member

Ydelsesbaserede lovpligtige
offentlige pensionsordninger
[member]

Dette element står for ydelsesbaserede pensionsordninger, Oplysning: IAS 19 45
der er fastsat ved lov til dækning af alle virksomheder
(eller alle virksomheder inden for en bestemt kategori)
og drives af offentlige eller lokale myndigheder eller et
andet organ, som ikke er underlagt den regnskabsaflæg
gende virksomheds bestemmende indflydelse eller indfly
delse i øvrigt. [Reference: ydelsesbaserede pensionsord
ninger [member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Pengestrømsopgørelse
[abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEqui
tyAbstract

Egenkapitalopgørelse [abstract]
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SignificantInvestmentsInSubsi
diariesAxis
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Egenkapitalopgørelse [line
items]

Poster repræsenterer begreber i en tabel. Disse begreber
anvendes til at give indberetningspligtige oplysninger om
de domæneelementer, som er defineret i en eller flere af
tabellens akser.

Egenkapitalopgørelse [table]

Tabel med oplysninger om egenkapitalbevægelser.

Referencer

StatementOfChangesInEquityLi
neItems

ifrs-full

StatementOfChangesInEquityTa
ble

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsset
sAvailableForBenefitsAbstract

Opgørelse over ændringerne i
de nettoaktiver, som er
disponible for ydelser [abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveIn
comeAbstract

Totalindkomstopgørelse
[abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositio
nAbstract

Opgørelse af finansiel stilling
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeAbs
tract

ifrs-full

StatementThatComparativeIn
formationDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

text

Erklæring om, at
sammenligningstal ikke er i
overensstemmelse med IFRS 7
og IFRS 9

Erklæringen om, at sammenligningstal ikke er i overens Oplysning: IFRS 1 E2 b
stemmelse med IFRS 7 og IFRS 9.

ifrs-full

StatementThatEntityAppliesPara text
graph20OfIFRS17InDetermi
ningGroupsOfInsuranceCon
tracts

Erklæring om, at virksomheden
anvender afsnit 20 i IFRS 17 til
at fastsætte grupper af
forsikringskontrakter

Erklæringen om, at virksomheden anvender afsnit 20 i Oplysning:
IFRS 17 til at fastsætte de grupper af forsikringskontrak IFRS 17 126 — Ikrafttrædelse
ter, på hvilke den anvender kravene om indregning og 1.1.2021
måling i IFRS 17. [Reference: forsikringskontrakter [mem
ber]]

table

Erklæring om
overensstemmelse med IFRS
[text block]

Oplysning: IAS 1 106

En udtrykkelig og uforbeholden erklæring om, at alle Oplysning: IAS 1 16
kravene i IFRS-standarderne er opfyldt.
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text block

DA

ifrs-full
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Resultatopgørelse og opgørelse
af øvrig totalindkomst
[abstract]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Erklæringen om, at virksomheden ikke fremlægger hidtil Oplysning:
ikke-offentliggjorte oplysninger om udviklingen med IFRS 17 C28 — Ikrafttrædelse
hensyn til krav om erstatning, som er indtruffet tidligere 1.1.2021
end fem år før afslutningen af det regnskabsår, hvor den
første gang anvender IFRS 17.

ifrs-full

StatementThatEntityElectedToU
seExemptionThatPermitsEntity
ToRetainAccountingPoliciesFor
FinancialInstrumentsApplied
ByAssociateOrJointVentureW
henApplyingEquityMethod

text

Erklæring om, at en
virksomhed har valgt at
anvende undtagelsen, der giver
virksomheden mulighed for at
bibeholde den regnskabspraksis
for finansielle instrumenter, der
har været anvendt af
associerede virksomheder og
joint ventures i forbindelse
med den indre værdis metode

Erklæringen om, at en virksomhed har valgt at anvende Oplysning:
den undtagelse, der giver virksomheden mulighed for at IFRS 4 39I — Udløbsdato
bibeholde den regnskabspraksis for finansielle instrumen 1.1.2021
ter, der har været anvendt af associerede virksomheder og
joint ventures i forbindelse med den indre værdis metode.

ifrs-full

StatementThatEntityHasChosen
PracticalExpedientWhenAsses
singWhetherContractIsOrCon
tainsLeaseAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16

text

Erklæring om virksomhedens
praksis ved vurderingen af,
hvorvidt en kontrakt er eller
indeholder en leasingkontrakt,
på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
16

Erklæringen om, at virksomheden har valgt den i afsnit Oplysning: IFRS 16 C4
C3 i IFRS 16 omhandlede praksis ved vurderingen af,
hvorvidt en kontrakt er eller indeholder en leasingkon
trakt, på datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 16.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingOverlayApproach

text

Erklæring om, at
forsikringsgiver anvender
»overlay«-tilgangen

Erklæringen om, at forsikringsgiver anvender »overlay«- Oplysning: IFRS 4 39L
a — Ikrafttrædelse fra
tilgangen.
førstegangsanvendelse af
IFRS 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingTemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Erklæring om, at
Erklæringen om, at en forsikringsgiver anvender den Oplysning:
midlertidige undtagelse fra IFRS 9.
IFRS 4 39C — Udløbsdato
forsikringsgiver anvender den
midlertidige undtagelse fra IFRS
1.1.2021
9

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLon
gerQualifiesToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

text

Erklæring om, at
forsikringsgiver ikke længere
opfylder betingelserne for at
anvende den midlertidige
undtagelse fra IFRS 9

Erklæringen om, at en forsikringsgiver ikke længere Oplysning:
opfylder betingelserne for at anvende den midlertidige IFRS 4 39D a — Udløbsdato
undtagelse fra IFRS 9.
1.1.2021

L 429/689

Erklæring om, at virksomheden
ikke fremlægger hidtil ikkeoffentliggjorte oplysninger om
udviklingen med hensyn til
krav om erstatning, som er
indtruffet tidligere end fem år
før afslutningen af det
regnskabsår, hvor den første
gang anvender IFRS 17
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StatementThatEntityDoesNot
text
DisclosePreviouslyUnpublishe
dInformationAboutClaimsDevel
opmentThatOccurredEarlierT
hanFiveYearsBeforeEndOfAnnu
alReportingPeriodInWhichItFir
stAppliesIFRS17
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Referencer

StatementThatInvestmentEntity
IsRequiredToApplyException
FromConsolidation

text

Erklæring om, at
investeringsvirksomheden skal
anvende fritagelsen for
konsolidering

Erklæringen om, at investeringsvirksomheden skal Oplysning: IFRS 12 19A
anvende fritagelsen for konsolidering. [Reference: oplys
ning om investeringsvirksomheder [text block]]

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
tyPreparesSeparateFinancialSta
tementsAsItsOnlyFinancialState
ments

text

Erklæring om, at
investeringsvirksomheden
udarbejder et separat
årsregnskab som sit eneste
årsregnskab

Erklæringen om, at investeringsvirksomheden udarbejder Oplysning: IAS 27 16A
et separat årsregnskab som sit eneste årsregnskab. [Refe
rence: oplysning om investeringsvirksomheder [text
block], separat [member]]

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForLeasesOfLowvalueAssetsU
singRecognitionExemption

text

Erklæring om, at leasingtager
regnskabsmæssigt behandler
leasingkontrakter, hvor
aktiverne har en lav værdi, ved
anvendelse af undtagelsen fra
indregning

Erklæringen om, at leasingtager regnskabsmæssigt Oplysning: IFRS 16 60
behandler leasingkontrakter, hvor aktiverne har en lav
værdi, ved anvendelse af undtagelsen fra indregning i
afsnit 6 i IFRS 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsingRecog
nitionExemption

text

Erklæring om, at leasingtager
regnskabsmæssigt behandler
korte leasingkontrakter ved
anvendelse af undtagelsen fra
indregning

Erklæringen om, at leasingtager regnskabsmæssigt Oplysning: IFRS 16 60
behandler korte leasingkontrakter ved anvendelse af
undtagelsen fra indregning i afsnit 6 i IFRS 16. En kort
leasingkontrakt er en leasingkontrakt, som på påbegyn
delsesdatoen har en leasingperiode på højst 12 måneder.
En leasingkontrakt, som indeholder en købsoption, er
ikke en kort leasingkontrakt.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti
calExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyToLea
sesClassifiedAsOperatingLease
sApplyingIAS17

text

Erklæring om, at leasingtager
anvender praksisser, når IFRS
16 anvendes med
tilbagevirkende kraft på
leasingkontrakter, som er
klassificeret som operationelle
leasingkontrakter i henhold til
IAS 17

Erklæringen om, at leasingtager anvender en eller flere af Oplysning: IFRS 16 C13
praksisserne i afsnit C10 i IFRS 16, når IFRS 16 anvendes
med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med afsnit
C5, litra b), på leasingkontrakter, som er klassificeret som
operationelle leasingkontrakter i henhold til IAS 17.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedien text
tAboutExistenceOfSignificantFi
nancingComponentHasBeenU
sed
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Erklæringen om anvendelsen af den praktiske fremgangs Oplysning: IFRS 15 129
Erklæring om anvendelse af
måde vedrørende tilstedeværelsen af et væsentligt finansie
praktisk fremgangsmåde
vedrørende tilstedeværelse af et ringselement i en kontrakt med en kunde.
væsentligt finansieringselement

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

StatementThatPracticalExpedien text
tAboutIncrementalCostsOfOb
tainingContractHasBeenUsed

ifrs-full

StatementThatRateRegulatorIs
RelatedParty

ifrs-full

Dokumentationsetikette

Referencer

Erklæring om anvendelse af
praktisk fremgangsmåde
vedrørende meromkostninger
forbundet med opnåelse af en
kontrakt

Erklæringen om anvendelsen af den praktiske fremgangs Oplysning: IFRS 15 129
måde vedrørende meromkostningerne forbundet med
opnåelse af en kontrakt med en kunde.

text

Erklæring om, at
takstmyndighed er en
nærtstående part

Erklæringen om, at takstmyndigheden er en nærtstående Oplysning: IFRS 14 30 b
part. [Reference: angivelse af takstmyndighedernes identi
tet, nærtstående parter [member]]

StatementThatRegulatoryDefer
ralAccountBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversible

text

Erklæring om, at saldo for
regulatoriske aktiver og
forpligtelser ikke længere kan
genindvindes eller tilbageføres
fuldt ud

Erklæringen om, at saldo for regulatoriske aktiver og Oplysning: IFRS 14 36
forpligtelser ikke længere kan genindvindes eller tilbage
føres fuldt ud. [Reference: saldi for regulatoriske aktiver
og forpligtelser [member]]

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

text

Erklæring om, at der ikke var
nogen overførsler mellem
niveau 1 og niveau 2 i
dagsværdihierarkiet, aktiver

Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis:
niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet af aktiver i IFRS 13 93 c
løbet af regnskabsåret.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

text

Erklæring om, at der ikke var
nogen overførsler mellem
niveau 1 og niveau 2 i
dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis:
niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet af virksomhe IFRS 13 93 c
dens egne egenkapitalinstrumenter i løbet af regnskabs
året.

ifrs-full

text
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabili
ties

Erklæring om, at der ikke var
nogen overførsler mellem
niveau 1 og niveau 2 i
dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis:
niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet af forpligtelser IFRS 13 93 c
i løbet af regnskabsåret.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

Erklæring om, at der ikke var Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis: IFRS 13
nogen overførsler mellem
niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 i dagsværdihierarkiet af 93 c, almindelig praksis:
IFRS 13 93 e iv
niveau 1, niveau 2 eller niveau aktiver i løbet af regnskabsåret.
3 i dagsværdihierarkiet, aktiver
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Referencer

Erklæring om, at der ikke var
nogen overførsler mellem
niveau 1, niveau 2 eller niveau
3 i dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Erklæring om, at der ikke var Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis: IFRS 13
nogen overførsler mellem
niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 i dagsværdihierarkiet af 93 c, almindelig praksis:
niveau 1, niveau 2 eller niveau forpligtelser i løbet af regnskabsåret.
IFRS 13 93 e iv
3 i dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCom
parativeInformationHasBeenPre
paredOnDifferentBasis

text

Erklæring om, at ikkejusterede
sammenlignende oplysninger
er udarbejdet på et andet
grundlag

Erklæringen om, at ikkejusterede sammenlignende oplys Oplysning: IFRS 10 C6B,
ninger i årsregnskabet er udarbejdet på et andet grundlag. oplysning: IFRS 11 C13B,
oplysning: IAS 16 80A,
oplysning: IAS 27 18I,
oplysning: IAS 38 130I,
oplysning:
IFRS 17 C27 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Lovpligtig reserve

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reserver, der er Almindelig praksis: IAS 1 55
oprettet på grundlag af lovmæssige krav.

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Lovpligtig reserve [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræ Almindelig praksis: IAS 1 108
senterer reserver, der er oprettet på grundlag af lovmæs
sige krav.

ifrs-full

StructuredDebtAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Struktureret gæld, bidrag til
dagsværdien af ordningens
aktiver

Det beløb, som gæld, der er blevet struktureret til at eksempel: IAS 19 142 h
opfylde et bestemt investeringsmål, udgør i dagsværdien
af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference:
ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

18.12.2020

text
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StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

DA

Erklæringen om, at der ikke var nogen overførsler mellem Almindelig praksis: IFRS 13
niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 i dagsværdihierarkiet af 93 c, almindelig praksis:
virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter i løbet af IFRS 13 93 e iv
regnskabsåret.
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SubclassificationsOfAssetsLiabi
litiesAndEquitiesAbstract

Underklassifikation af aktiver,
forpligtelser og egenkapital
[abstract]

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X duration,
credit

Omsætning hidrørende fra
abonnementssalg

Den beløbsmæssige størrelse af omsætning, der hidrører Almindelig praksis:
fra abonnementssalg. [Reference: indtægter, omsætning IAS 1 112 c
hidrørende fra bladsalg]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDefer
redTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Efterfølgende indregning af
udskudte skatteaktiver,
goodwill

Faldet i goodwill hidrørende fra den efterfølgende indreg Oplysning: IFRS 3 B67 d iii
ning af udskudte skatteaktiver i målingsperioden for en
virksomhedssammenslutning.
[Reference:
goodwill,
udskudte skatteaktiver, virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Dattervirksomheder [member]

Dette element står for virksomheder, hvorpå en anden Oplysning: IAS 24 19 c,
oplysning: IAS 27 17 b,
virksomhed har bestemmende indflydelse.
oplysning: IAS 27 16 b,
oplysning: IFRS 12 B4 a

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNon
controllingInterestsMember

member

Dattervirksomheder med
væsentlige minoritetsinteresser
[member]

Dette element står for dattervirksomheder, der har minori Oplysning: IFRS 12 12
tetsinteresser, som er væsentlige for den regnskabsaflæg
gende virksomhed. [Reference: dattervirksomheder [mem
ber], minoritetsinteresser]

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDataA
boutWhatEntityManagesAsCapi
tal

text

Kvantitative data i
oversigtsform om, hvad der
omfattes af virksomhedens
kapitalstyring

Kvantitative data i oversigtsform om, hvad der omfattes af Oplysning: IAS 1 135 b
virksomhedens kapitalstyring.
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Præfiks

X instant,
credit

Efterstillede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er under Almindelig praksis: IAS 1 55
ordnet andre forpligtelser i forhold til krav.

Efterstillede forpligtelser
[abstract]

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/693

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Sammenfattende kvantitative
data om de risici, en
virksomhed er udsat for [text
block]

Præsentation af sammenfattende kvantitative data om de Oplysning: IFRS 7 34 a
risici, en virksomhed er udsat for hidrørende fra finansi
elle instrumenter. Disse oplysninger skal være baseret på
den information, der formidles internt til nøglepersoner i
virksomhedens ledelse, f.eks. virksomhedens bestyrelse
eller administrerende direktør. [Reference: finansielle
instrumenter, kategori [member], nøglepersoner i virk
somhedens eller modervirksomhedens ledelse [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataA
boutPuttableFinancialInstru
mentsClassifiedAsEquityInstru
ments

text

Kvantitative data i
oversigtsform om indløselige
finansielle instrumenter, som
klassificeres som
egenkapitalinstrumenter

Kvantitative data i oversigtsform om indløselige finansielle Oplysning: IAS 1 136A a
instrumenter, som klassificeres som egenkapitalinstrumen
ter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [membe
r]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeInforma
tionAboutExposureToRiskTha
tArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

text block

Sammenfattende kvantitative
oplysninger om eksponering
for risici hidrørende fra
kontrakter inden for
anvendelsesområdet for IFRS
17 [text block]

Sammenfattende kvantitative oplysninger om en virksom Oplysning: IFRS 17 125
heds eksponering for risici hidrørende fra kontrakter a — Ikrafttrædelse 1.1.2021
inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

SupportProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingContrac
tualObligationToDoSo

X duration

Støtte, der ydes til en
struktureret virksomhed uden
at være kontraktligt forpligtet
hertil

Den beløbsmæssige størrelse af økonomisk eller anden Oplysning: IFRS 12 15 a,
støtte (f.eks. køb af aktiver i eller instrumenter udstedt oplysning: IFRS 12 30 a
af den strukturerede virksomhed), der er ydet til en struk
tureret virksomhed uden at være kontraktligt forpligtet
hertil, herunder bistand til at opnå økonomisk støtte.
[Reference: datterselskaber [member], ukonsoliderede,
strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

X duration

Støtte, der ydes af
investeringsvirksomheden eller
en af dens dattervirksomheder
til en dattervirksomhed uden at
være kontraktligt forpligtet
hertil

Den beløbsmæssige størrelse af støtte, der er ydet af inve Oplysning: IFRS 12 19E a
steringsvirksomheden eller en af dens dattervirksomheder
til en dattervirksomhed uden at være kontraktligt
forpligtet hertil. [Reference: oplysning om investerings
virksomheder [text block], dattervirksomheder [member]]

18.12.2020

text block

Den Europæiske Unions Tidende

SummaryQuantitativeDataA
boutEntitysExposureToRisk

DA

ifrs-full

L 429/694

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
debit

Etiket

Overskud (underskud) i
ordning

Dokumentationsetikette

Referencer

SurplusDeficitInPlan

Dagsværdien af ordningens aktiver med fradrag af nutids Almindelig praksis:
værdien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse. [Refe IAS 19 57 a
rence: ordningens aktiver [member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

ifrs-full

SwapContractMember

member

Swapkontrakt [member]

Dette element står for et afledt finansielt instrument, som Almindelig praksis:
indebærer udveksling af pengestrømme mellem kontra IAS 1 112 c
henterne i en bestemt periode. [Reference: afledte finansi
elle instrumenter [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Materielle efterforsknings- og
vurderingsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af efterforsknings- og vurde Oplysning: IFRS 6 25
ringsaktiver indregnet som materielle aktiver i overens
stemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. [Refe
rence: efterforsknings- og vurderingsaktiver [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Materielle efterforsknings- og
vurderingsaktiver [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Oplysning: IFRS 6 25
aktiver, der repræsenterer materielle efterforsknings- og
vurderingsaktiver. [Reference: efterforsknings- og vurde
ringsaktiver [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMember

member

Skattesaldi for regulatoriske
aktiver og forpligtelser
[member]

Dette element står for en kategori af saldi for regulatoriske Oplysning: IFRS 14 34
aktiver og forpligtelser, som vedrører beskatning. [Refe
rence: Kategorier af saldi for regulatoriske aktiver og
forpligtelser [member]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCre
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceCur
rentTaxExpense

X duration,
credit

Skattefordel, der opstår som
følge af ikke tidligere indregnet
skattemæssigt underskud,
skattemæssigt fradrag eller
midlertidige forskelle for et
foregående regnskabsår, som
udnyttes til at reducere aktuel
skatteomkostning

Beløbet for den fordel, der opstår som følge af ikke eksempel: IAS 12 80 e
tidligere indregnet skattemæssigt underskud, skattemæs
sigt fradrag eller midlertidige forskelle for et foregående
regnskabsår, som udnyttes til at reducere aktuel skatte
omkostning. [Reference: midlertidige forskelle [member],
uudnyttede skattemæssige underskud [member], uudnyt
tede skattemæssige fradrag [member]]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Overskud (underskud) i
ordning [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende
L 429/695

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Skattefordel, der opstår som
følge af ikke tidligere indregnet
skattemæssigt underskud,
skattemæssigt fradrag eller
midlertidige forskelle for et
foregående regnskabsår, som
udnyttes til at reducere udskudt
skatteomkostning

Beløbet for den fordel, der opstår som følge af ikke eksempel: IAS 12 80 f
tidligere indregnet skattemæssigt underskud, skattemæs
sigt fradrag eller midlertidige forskelle for et foregående
regnskabsår, som udnyttes til at reducere udskudt skatte
omkostning. [Reference: udskudt skatteomkostning (skat
teindtægt), midlertidige forskelle [member], uudnyttede
skattemæssige underskud [member], uudnyttede skatte
mæssige fradrag [member]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Skatterelateret
eventualforpligtelse [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende Almindelig praksis: IAS 37 88
skatter. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X duration,
debit

Skattemæssig virkning af
ændring i skattesats

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører ændringer i skattesatsen. [Reference:
regnskabsmæssigt overskud]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDeducti
bleInDeterminingTaxableProfit
TaxLoss

X duration,
debit

Skattemæssig virkning af
omkostninger, som ikke er
fradragsberettigede ved
opgørelsen af skattepligtig
indkomst (skattemæssigt
underskud)

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører omkostninger, som ikke er fradrags
berettigede ved opgørelsen af skattepligtig indkomst (skat
temæssigt underskud). [Reference: regnskabsmæssigt over
skud]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Skattemæssig virkning af
udenlandske skattesatser

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører udenlandske skattesatser. [Refe
rence: regnskabsmæssigt overskud]

ifrs-full

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

X duration,
debit

Skattemæssig virkning af
værdiforringelse af goodwill

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Almindelig praksis:
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn IAS 12 81 c i
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører værdiforringelse af goodwill. [Refe
rence: regnskabsmæssigt overskud, goodwill]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCre
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceDefer
redTaxExpense
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

X duration,
credit

Skattemæssig virkning af
indtægt, der er fritaget for
beskatning

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører indtægt, der er fritaget for beskat
ning. [Reference: regnskabsmæssigt overskud]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Skattemæssig virkning af
skattemæssigt underskud

Det beløb, der repræsenterer forskellen mellem skatte Oplysning: IAS 12 81 c i
omkostningen (skatteindtægten) og resultatet af regn
skabsmæssigt overskud ganget med de(n) anvendte
sats(er), som vedrører skattemæssigt underskud. [Refe
rence: regnskabsmæssigt overskud]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplicab
leTaxRate

X duration,
debit

Skatteomkostning
(skatteindtægt) ved gældende
skattesats

Resultatet af regnskabsmæssigt overskud ganget med de(n) Oplysning: IAS 12 81 c i
anvendte sats(er). [Reference: regnskabsmæssigt overskud,
gældende skattesats]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelatingTo
ChangesInAccountingPolicie
sAndErrorsIncludedInProfitOr
Loss

X duration,
debit

Skatteomkostning
(skatteindtægt) hidrørende fra
ændringer i regnskabspraksis
og fejl medtaget i årets resultat

Beløbet for skatteomkostning eller skatteindtægt, der eksempel: IAS 12 80 h
vedrører ændringer i regnskabspraksis og fejl, som er
medtaget i årets resultat i overensstemmelse med IAS 8,
fordi det ikke er muligt at behandle dem regnskabsmæs
sigt med tilbagevirkende kraft.

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinuedOpe
rationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIncome
TaxExpense

X duration,
debit

Andre skatter end
indkomstskat

Beløbet for skatteomkostning, eksklusive indkomstskat.

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X duration,
debit

Skatteomkostning
(skatteindtægt) vedrørende
gevinst eller tab ved ophør

Skatteomkostningen (skatteindtægten) vedrørende gevin Oplysning: IAS 12 81 h i,
sten eller tabet ved ophør af aktiviteter. [Reference: oplysning: IFRS 5 33 b iv
ophørte aktiviteter [member]]

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfit
LossFromOrdinaryActivitiesOf
DiscontinuedOperations

X duration,
debit

Skatteomkostning
(skatteindtægt) vedrørende
resultat af ordinær aktivitet i
ophørte aktiviteter

Skatteomkostningen (skatteindtægten) vedrørende resul Oplysning: IAS 12 81 h ii,
tatet af ordinær drift i ophørte aktiviteter. [Reference: oplysning: IFRS 5 33 b ii
ophørte aktiviteter [member], resultatet]

Skatteomkostning
(skatteindtægt) for ophørt
aktivitet [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Almindelig praksis: IAS 1 85

L 429/697

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Den skattesatsmæssige virkning af afstemningen af den Oplysning: IAS 12 81 c ii
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat
tesats som følge af en ændring i skattesatsen. [Reference:
gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende skattesats]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustmentsFor X.XX
CurrentTaxOfPriorPeriods
duration

Regulering for aktuel skat for
tidligere regnskabsår

Skattesatsmæssig virkning af afstemningen af den Almindelig praksis:
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat IAS 12 81 c ii
tesats som følge af regulering for aktuel skat for tidligere
regnskabsår. [Reference: gennemsnitlig effektiv skattesats,
gældende skattesats, regulering for aktuel skat for tidligere
regnskabsår]

ifrs-full

TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxable
ProfitTaxLoss

X.XX
duration

Skattesatsmæssig virkning af
omkostninger, som ikke er
fradragsberettigede ved
opgørelsen af skattepligtig
indkomst (skattemæssigt
underskud)

Den skattesatsmæssige virkning af afstemningen af den Oplysning: IAS 12 81 c ii
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat
tesats som følge af omkostninger, som ikke er fradrags
berettigede ved opgørelsen af skattepligtig indkomst.
[Reference: gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende
skattesats]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRates

X.XX
duration

Skattesatsmæssig virkning af
udenlandske skattesatser

Den skattesatsmæssige virkning af afstemningen af den Oplysning: IAS 12 81 c ii
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat
tesats som følge af anvendelsen af udenlandske skattesat
ser. [Reference: gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende
skattesats]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX
duration

Skattesatsmæssig virkning af
værdiforringelse af goodwill

Skattesatsmæssig virkning af afstemningen af den Almindelig praksis:
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat IAS 12 81 c ii
tesats som følge af værdiforringelse af goodwill. [Refe
rence: gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende skatte
sats, goodwill]

18.12.2020

Skattesatsmæssig virkning af
ændring i skattesats

Den Europæiske Unions Tidende

TaxRateEffectFromChangeInTax X.XX
duration
Rate

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Skattesatsmæssig virkning af
indtægt, der er fritaget for
beskatning

Den skattesatsmæssige virkning af afstemningen af den Oplysning: IAS 12 81 c ii
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat
tesats som følge af indtægt, der er fritaget for beskatning.
[Reference: gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende
skattesats]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX
duration

Skattesatsmæssig virkning af
skattemæssigt underskud

Den skattesatsmæssige virkning af afstemningen af den Oplysning: IAS 12 81 c ii
gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skat
tesats som følge af skattemæssigt underskud. [Reference:
gennemsnitlig effektiv skattesats, gældende skattesats]

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsMember

member

Teknologibaserede immaterielle Dette element står for en kategori af immaterielle anlægs Almindelig praksis:
aktiver, der repræsenterer teknologibaserede aktiver. IAS 38 119
aktiver [member]
Sådanne aktiver kan omfatte patenteret og ikkepatenteret
teknologi, databaser og forretningshemmeligheder. [Refe
rence: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Teknologibaserede immaterielle Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for Almindelig praksis:
aktiver indregnet på
teknologibaserede immaterielle aktiver, der er erhvervet IFRS 3 B64 i
overtagelsestidspunktet
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: teknolo
gibaserede immaterielle aktiver [member], virksomheds
sammenslutninger [member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Midlertidige forskelle [member] Dette element står for forskelle mellem et aktivs eller en Oplysning: IAS 12 81 g
forpligtelses regnskabsmæssige værdi i opgørelsen af
finansiel stilling og den skattemæssige værdi. Midlertidige
forskelle kan være: a) skattepligtige midlertidige forskelle
eller b) fradragsberettigede midlertidige forskelle. [Refe
rence: regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

L 429/699

X.XX
duration

Den Europæiske Unions Tidende

TaxRateEffectOfRevenuesE
xemptFromTaxation

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Det samlede beløb for midlertidige forskelle i forbindelse Oplysning: IAS 12 81 f
med investeringer i dattervirksomheder, filialer, og
associerede virksomheder samt kapitalandele i fælles
ordninger, for hvilke der ikke er indregnet udskudte skat
teforpligtelser, hvis begge nedenstående betingelser er
opfyldt: a) modervirksomheden, investoren, joint
venture-partneren eller driftsfællesskabspartneren er i
stand til at styre tidspunktet for udligningen af den
midlertidige forskel, og b) det er sandsynligt, at den
midlertidige forskel ikke vil blive udlignet inden for en
overskuelig fremtid. [Reference: associerede virksomheder
[member], dattervirksomheder [member], midlertidige
forskelle [member], investeringer i dattervirksomheder]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredit
sAxis

axis

Midlertidig forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 12 81 g
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsMember

member

Midlertidig forskel, uudnyttede
skattemæssige underskud og
uudnyttede skattemæssige
fradrag [member]

Dette element står for midlertidige forskelle, uudnyttede Oplysning: IAS 12 81 g
skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige
fradrag. Det repræsenterer også standardværdien for
aksen »Midlertidige forskelle, uudnyttede skattemæssige
underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag«, hvis
der ikke anvendes et andet element. [Reference: midlerti
dige forskellle [member], uudnyttede skattemæssige
fradrag [member], uudnyttede skattemæssige underskud
[member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
fratrædelsesgodtgørelser

Omkostningerne til fratrædelsesgodtgørelser. Fratrædelses Almindelig praksis:
godtgørelser er personaleydelser, der gives til gengæld for IAS 19 171
ansættelsesforholdets ophør som følge af enten: a) virk
somhedens beslutning om at afskedige en ansat før den
normale pensionsalder, eller b) en ansats beslutning om at
acceptere et tilbud om ydelser til gengæld for ansættelses
forholdets ophør. [Reference: omkostninger til personaley
delser]

18.12.2020

Midlertidige forskelle i
forbindelse med investeringer i
dattervirksomheder, filialer, og
associerede virksomheder samt
kapitalandele i fælles ordninger,
for hvilke der ikke er indregnet
udskudte skatteforpligtelser
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X instant
TemporaryDifferencesAssocia
tedWithInvestmentsInSubsidiari
esBranchesAndAssociatesAndIn
terestsInJointVentures

DA

ifrs-full
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Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

member

Tre år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet tre år før Oplysning:
regnskabsårets afslutning.
IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContracts
Member

member

Kontrakter om betaling efter
tids-og materialeforbrug
[member]

Dette element står for kontrakter om betaling efter tids-og eksempel: IFRS 15 B89 d
materialeforbrug med kunder.

ifrs-full

TimingAndReasonForTransfer
BetweenFinancialLiabilitiesAn
dEquityAttributableToChangeIn
RedemptionProhibition

text

Beskrivelse af tidspunktet for
og årsagen til overførsel
mellem finansielle forpligtelser
og egenkapital, der kan
henføres til ændringer i
indløsningsforbuddet

Beskrivelsen af tidspunktet for og årsagen til overførslen Oplysning: IFRIC 2 13
mellem finansielle forpligtelser og egenkapital, der kan
henføres til en ændring i indløsningsforbuddet.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesAxis

axis

Tidshorisont for overdragelsen
af varer eller tjenesteydelser
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 f
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesMember

member

Tidshorisont for overdragelsen
af varer eller tjenesteydelser
[member]

Dette element står for alle tidshorisonter for overdragelsen eksempel: IFRS 15 B89 f
af varer eller tjenesteydelser i kontrakter med kunder. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Tidshori
sont for overdragelsen af varer eller tjenesteydelser«, hvis
der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Navn på IFRS, der anvendes for Navnet på en IFRS, der anvendes for første gang. [Refe Oplysning: IAS 8 28 a
rence: IFRS-standarder [member]]
første gang

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Navnet på ny IFRS

Navnet på en ny IFRS, som er udgivet, men endnu ikke er eksempel: IAS 8 31 a
trådt i kraft.

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Øverst i interval [member]

Dette element står for øverst i et interval.

L 429/701

eksempel: IFRS 13 IE63,
eksempel: IFRS 13 B6,
oplysning: IFRS 14 33 b,
oplysning: IFRS 17 120 —
Ikrafttrædelse 1.1.2021,
oplysning: IFRS 2 45 d,
almindelig praksis: IFRS 7 7

Den Europæiske Unions Tidende

ThreeYearsBeforeReportingYear
Member

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X instant,
credit

Etiket

Leverandørforpligtelser og
andre kortfristede forpligtelser

Dokumentationsetikette

Referencer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede leverandørfor Oplysning: IAS 1 54 k
pligtelser og andre kortfristede forpligtelser. [Reference:
kortfristede leverandørforpligtelser, andre kortfristede
forpligtelser]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sToRelatedParties

X instant,
credit

Kortfristede forpligtelser over
for nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser Almindelig praksis: IAS 1 78
over for nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member], forpligtelser over for nærtstående parter]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sToTradeSuppliers

X instant,
credit

Kortfristede
leverandørforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede betalinger til Almindelig praksis: IAS 1 78,
leverandører af varer og tjenesteydelser, som anvendes i eksempel: IAS 1 70
virksomhedens aktiviteter. [Reference: kortfristede forplig
telser, leverandørforpligtelser]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
bles

X instant,
debit

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
kortfristede tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha Oplysning: IAS 1 54 h,
vender fra salg og tjenesteydelser og andre kortfristede oplysning: IAS 1 78 b
tilgodehavender. [Reference: kortfristede tilgodehavender
fra salg og tjenesteydelser, andre kortfristede tilgodehaven
der]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
blesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiva
blesDueFromRelatedParties

X instant,
debit

Kortfristede tilgodehavender
hos nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede tilgodeha eksempel: IAS 1 78 b
vender hos nærtstående parter. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af leverandørforpligtelser og Oplysning: IAS 1 54 k
andre forpligtelser. [Reference: leverandørforpligtelser,
andre forpligtelser]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Leverandørforpligtelser og
Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for leve Almindelig praksis:
andre forpligtelser indregnet på randørforpligtelser og andre forpligtelser, der er overtaget IFRS 3 B64 i
overtagelsestidspunktet
ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: leveran
dørforpligtelser og andre forpligtelser, virksomhedssam
menslutninger [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Forpligtelser over for
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser over for nært Almindelig praksis: IAS 1 78
stående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToTra
deSuppliers

X instant,
credit

Leverandørforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af betalinger til leverandører Almindelig praksis: IAS 1 78
af varer og tjenesteydelser, som anvendes i virksomhedens
aktiviteter.

DA

Leverandørforpligtelser og
andre kortfristede forpligtelser
[abstract]

L 429/702

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
kortfristede tilgodehavender
[abstract]

Leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser [abstract]

18.12.2020

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

TradeAndOtherPayablesUndi
scountedCashFlows

X instant,
credit

Leverandørforpligtelser og
andre forpligtelser,
udiskonterede pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede eksempel: IFRS 7 B11D,
pengestrømme i forbindelse med leverandørforpligtelser eksempel: IFRS 7 IG31A
og andre forpligtelser. [Reference: leverandørforpligtelser
og andre forpligtelser]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andres
tilgodehavender

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender fra salg Oplysning: IAS 1 54 h,
og tjenesteydelser og andre tilgodehavender. [Reference: oplysning: IAS 1 78 b
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre tilgode
havender]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAbs
tract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesDu
eFromRelatedParties

X instant,
debit

Tilgodehavender hos
nærtstående parter

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavender hos nært eksempel: IAS 1 78 b
stående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser

Tilgodehavende hos kunder for solgte varer og tjenestey eksempel: IAS 1 78 b
delser.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser [member]

Dette element står for tilgodehavender fra salg og tjene Almindelig praksis: IAS 1
steydelser. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjene 112 c, oplysning: IFRS 7 35H
steydelser]
b iii, oplysning: IFRS 7 35M b
iii, eksempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

member

Egenkapitalinstrumenter, som
besiddes med handel for øje
[member]

Dette element står for egenkapitalinstrumenter, som a) eksempel: IFRS 13 IE60,
primært blev anskaffet med henblik på salg eller eksempel: IFRS 13 94
tilbagekøb på kort sigt, eller b) ved første indregning
udgjorde en del af en portefølje af identificerede finansi
elle instrumenter, som blev forvaltet sammen, og som
udviste et nyligt mønster af kortsigtet realisation af gevin
ster.

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Handelsindtægter
(handelsomkostninger)

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter (omkostninger) Almindelig praksis: IAS 1 85
hidrørende fra aktiver og forpligtelser, som besiddes med
handel for øje.

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDebt
Instruments

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og andre
tilgodehavender [abstract]

Den Europæiske Unions Tidende

Handelsindtægter
(handelsomkostninger)
[abstract]
Handelsindtægter
(handelsomkostninger)
hidrørende fra
gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af handelsindtægter (handels Almindelig praksis:
omkostninger) hidrørende fra gældsinstrumenter. [Refe IAS 1 112 c
rence: gældsinstrumenter, som besiddes, handelsindtægter
(handelsomkostninger)]

L 429/703

X duration,
credit

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Handelsindtægter
(handelsomkostninger)
hidrørende fra afledte
finansielle instrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af handelsindtægter (handels Almindelig praksis:
omkostninger) hidrørende fra afledte finansielle instru IAS 1 112 c
menter. [Reference: afledte finansielle instrumenter [mem
ber], handelsindtægter (handelsomkostninger)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Handelsindtægter
(handelsomkostninger)
hidrørende fra
egenkapitalinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af handelsindtægter (handels Almindelig praksis:
omkostninger) hidrørende fra egenkapitalinstrumenter. IAS 1 112 c
[Reference: egenkapitalinstrumenter, som besiddes,
handelsindtægter (handelsomkostninger)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFore
ignExchangeContracts

X duration,
credit

Handelsindtægter
(handelsomkostninger)
hidrørende fra valutaaftaler

Den beløbsmæssige størrelse af handelsindtægter (handels Almindelig praksis:
omkostninger) hidrørende fra valutaaftaler. [Reference: IAS 1 112 c
handelsindtægter (handelsomkostninger)]

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Værdipapirer, som besiddes
med handel for øje [member]

Dette element står for finansielle instrumenter, som a) eksempel: IFRS 7 IG40B,
primært blev anskaffet med henblik på salg eller eksempel: IFRS 7 6
tilbagekøb på kort sigt, eller b) ved første indregning
udgjorde en del af en portefølje af identificerede finansi
elle instrumenter, som blev forvaltet sammen, og som
udviste et nyligt mønster af kortsigtet realisation af gevin
ster. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [mem
ber]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X instant,
credit

Transaktionspris allokeret til de Transaktionspris allokeret til de ved regnskabsårets afslut Oplysning: IFRS 15 120 a
resterende leveringsforpligtelser ning uopfyldte (eller delvis uopfyldte) leveringsforpligtel
ser. Transaktionsprisen er det vederlag, som en virk
somhed forventer at være berettiget til som modydelse
for at overdrage aftalte varer eller tjenesteydelser til en
kunde, eksklusive beløb, der er inddrevet på vegne af
tredjeparter (f.eks. visse omsætningsafgifter). [Reference:
leveringsforpligtelser [member]]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationAxis

axis

Transaktioner, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 3 B64 l
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

TradingIncomeExpenseOnDeri
vativeFinancialInstruments

DA

ifrs-full

L 429/704

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Transaktioner, der indregnes
separat fra overtagelsen af
aktiver og forpligtelser ved
virksomhedssammenslutningen
[member]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributableTo
ChangeInRedemptionProhibi
tion

X duration

Overførsel mellem finansielle
Den overførte beløb mellem finansielle forpligtelser og Oplysning: IFRIC 2 13
forpligtelser og egenkapital, der egenkapitalen, der kan henføres til en ændring i indløs
kan henføres til ændring i
ningsforbuddet.
indløsningsforbuddet

ifrs-full

TransferFromInvestmentProper X duration,
tyUnderConstructionOrDevelop debit
mentInvestmentProperty

Overførsel fra
investeringsejendom under
opførelse eller om- eller
tilbygning,
investeringsejendomme

Det overførte beløb fra investeringsejendom under Almindelig praksis: IAS 40 76,
opførelse eller om- eller tilbygning, investeringsejen almindelig praksis:
domme. [Reference: investeringsejendomme]
IAS 40 79 d

ifrs-full

TransferFromToInventoriesAn
X duration,
dOwnerOccupiedPropertyInvest debit
mentProperty

Overførsel fra (til)
handelsejendomme og
domicilejendomme,
investeringsejendomme

Det overførte beløb fra (til) handelsejendomme og domi Oplysning: IAS 40 76 f,
cilejendomme til (fra) investeringsejendomme. [Reference: oplysning: IAS 40 79 d vii
handelsejendomme, investeringsejendomme]

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X duration,
credit

Overførsler fra (til) andre
fratrædelsesordninger

Stigningen (faldet) i nettoaktiver, som er disponible for Oplysning: IAS 26 35 b x
ydelser, hidrørende fra overførsler fra (til) andre fratrædel
sesordninger. [Reference: aktiver (forpligtelser) i ydelses
baserede pensionsordninger]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

X duration,
debit

Overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet, aktiver

De samlede overførsler af aktiver til niveau 3 i dagsvær Oplysning: IFRS 13 93 e iv
dihierarkiet. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

L 429/705

member

Den Europæiske Unions Tidende

TransactionsRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationMember

DA

Dette element står for transaktioner, der indregnes separat Oplysning: IFRS 3 B64 l
fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksom
hedssammenslutninger. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Transaktioner, der indregnes separat
fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksom
hedssammenslutningen«, hvis der ikke anvendes et andet
element.
[Reference:
virksomhedssammenslutninger
[member]]

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

De samlede overførsler af virksomhedens egne egenkapi Oplysning: IFRS 13 93 e iv
talinstrumenter til niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Refe
rence: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member], niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

X duration,
credit

Overførsler til niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

De samlede overførsler af forpligtelser til niveau 3 i dags Oplysning: IFRS 13 93 e iv
værdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

X duration

Overførsler af akkumuleret
gevinst (tab) inden for
egenkapitalen, når ændringer i
forpligtelsens kreditrisiko
præsenteres i øvrig
totalindkomst

De samlede overførsler inden for egenkapitalen af den Oplysning: IFRS 7 10 c
akkumulerede gevinst eller det akkumulerede tab inden
for egenkapitalen på finansielle forpligtelser, der er klas
sificeret til dagsværdi gennem resultatet, for hvilke
ændringer i forpligtelsens kreditrisiko præsenteres i øvrig
totalindkomst. [Reference: finansielle forpligtelser til dags
værdi gennem resultatet]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevel
opmentFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler af forskning og
udvikling fra virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

De samlede overførsler af forskning og udvikling fra virk eksempel: IAS 24 21 e
somheden i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevel
opmentToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler af forskning og
udvikling til virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

De samlede overførsler af forskning og udvikling til virk eksempel: IAS 24 21 e
somheden i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
aktiver, der besiddes ved
regnskabsårets slutning

De samlede overførsler fra niveau 1 til niveau 2 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af aktiver, der besiddes ved regnskabsårets
slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdihierarkiet [mem
ber], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

18.12.2020

X duration,
credit

Den Europæiske Unions Tidende

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

DA

ifrs-full

L 429/706

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter, der
besiddes ved slutningen af
regnskabsåret

De samlede overførsler fra niveau 1 til niveau 2 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter, der besiddes ved regnskabsårets slutning. [Refe
rence: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member], niveau 1 i dagsværdihierarkiet [member],
niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
X duration
vel2OfFairValueHierarchyLiabili
ties

Overførsler fra niveau 1 til
niveau 2 i dagsværdihierarkiet,
forpligtelser, der besiddes ved
slutningen af regnskabsåret

De samlede overførsler fra niveau 1 til niveau 2 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af forpligtelser, der besiddes ved slut
ningen af regnskabsåret. [Reference: niveau 1 i dagsvær
dihierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
aktiver, der besiddes ved
regnskabsårets slutning

De samlede overførsler fra niveau 2 til niveau 1 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af aktiver, der besiddes ved regnskabsårets
slutning. [Reference: niveau 1 i dagsværdihierarkiet [mem
ber], niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter, der
besiddes ved slutningen af
regnskabsåret

De samlede overførsler fra niveau 2 til niveau 1 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af virksomhedens egne egenkapitalinstru
menter, der besiddes ved regnskabsårets slutning. [Refe
rence: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member], niveau 1 i dagsværdihierarkiet [member],
niveau 2 i dagsværdihierarkiet [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
X duration
vel1OfFairValueHierarchyLiabili
ties

Overførsler fra niveau 2 til
niveau 1 i dagsværdihierarkiet,
forpligtelser, der besiddes ved
slutningen af regnskabsåret

De samlede overførsler fra niveau 2 til niveau 1 i dags Oplysning: IFRS 13 93 c
værdihierarkiet af forpligtelser, der besiddes ved slut
ningen af regnskabsåret. [Reference: niveau 1 i dagsvær
dihierarkiet [member], niveau 2 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
credit

Overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet, aktiver

De samlede overførsler af aktiver fra niveau 3 i dagsvær Oplysning: IFRS 13 93 e iv
dihierarkiet. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEquity
Instruments

X duration,
debit

Overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
virksomhedens egne
egenkapitalinstrumenter

De samlede overførsler af virksomhedens egne egenkapi Oplysning: IFRS 13 93 e iv
talinstrumenter fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet. [Refe
rence: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter
[member], niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

L 429/707

X duration
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TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Overførsler fra niveau 3 i
dagsværdihierarkiet,
forpligtelser

De samlede overførsler af forpligtelser fra niveau 3 i dags Oplysning: IFRS 13 93 e iv
værdihierarkiet. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet
[member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler i henhold til
finansieringsaftaler fra
virksomheden, transaktioner
mellem nærtstående parter

De samlede overførsler i henhold til finansieringsaftaler eksempel: IAS 24 21 g
fra virksomheden i transaktioner mellem nærtstående
parter, herunder lån og kapitalindskud i form af likvide
beholdninger eller apportindskud. [Reference: nærtstående
parter [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler i henhold til
finansieringsaftaler til
virksomheden, transaktioner
mellem nærtstående parter

De samlede overførsler i henhold til finansieringsaftaler til eksempel: IAS 24 21 g
virksomheden i transaktioner mellem nærtstående parter,
herunder lån og kapitalindskud i form af likvide behold
ninger eller apportindskud. [Reference: nærtstående parter
[member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler i henhold til
licensaftaler fra virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

De samlede overførsler i henhold til licensaftaler fra virk eksempel: IAS 24 21 f
somheden i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Overførsler i henhold til
licensaftaler til virksomheden,
transaktioner mellem
nærtstående parter

De samlede overførsler i henhold til licensaftaler til virk eksempel: IAS 24 21 f
somheden i transaktioner mellem nærtstående parter.
[Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Transportomkostninger

Omkostningerne til transporttjenester.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Rejseomkostninger

Rejseomkostningerne.

Almindelig praksis:
IAS 1 112 c

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Egne aktier

En virksomheds egne egenkapitalinstrumenter, som eksempel: IAS 1 78 e,
besiddes af virksomheden eller andre virksomheder i oplysning: IAS 32 34
koncernen.

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Egne aktier [member]

Dette element står for virksomhedens egne egenkapital Oplysning: IAS 1 106
instrumenter, som besiddes af virksomheden eller andre
virksomheder i koncernen.
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Forventede kredittab over 12
måneder [member]

Dette element står for den del af forventede kredittab i Oplysning: IFRS 7 35H a,
løbetiden, som repræsenterer de forventede kredittab, der oplysning: IFRS 7 35M a
hidrører fra misligholdelse af et finansielt instrument, som
er muligt inden for 12 måneder efter balancedagen. [Refe
rence: type måling af forventede kredittab [member],
forventede kredittab i løbetiden [member]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYear
Member

member

To år før regnskabsåret
[member]

Dette element står for et år, der er udløbet før regnskabs Oplysning:
årets afslutning.
IFRS 17 130 — Ikrafttrædelse
1.1.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Type måling af forventede
kredittab [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 35H,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 35M
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Type måling af forventede
kredittab [member]

Dette medlem står for alle typer målinger af forventede Oplysning: IFRS 7 35H,
kredittab. Forventede kredittab er det vægtede gennemsnit oplysning: IFRS 7 35M
af kredittab med de respektive risici for misligholdelse
som vægte. Dette element repræsenterer også standard
værdien for aksen »Type måling af forventede kredittab«,
hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Kontrakttyper [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 d,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eksempel: IFRS 17 96
eller begreberne i tabellen.
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Kontrakttyper [member]

Dette element står for alle typer kontrakter med kunder. eksempel: IFRS 15 B89 d,
Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kon eksempel: IFRS 17 96
trakttyper«, hvis der ikke anvendes et andet element.
a — Ikrafttrædelse 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Kundetyper [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee eksempel: IFRS 15 B89 c
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Kundetyper [member]

Dette element står for alle kundetyper. Det repræsenterer eksempel: IFRS 15 B89 c
også standardværdien for aksen »Kundetyper«, hvis der
ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Typer af finansielle aktiver
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 B52,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 B51
eller begreberne i tabellen.
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Dokumentationsetikette

Referencer

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Typer af finansielle forpligtelser Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 B52,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 B51
[axis]
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Sikringstyper [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 7 24A,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 7 24B,
oplysning: IFRS 7 24C,
eller begreberne i tabellen.
oplysning:
IFRS 7 22 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Sikringer [member]

Dette element står for alle sikringstyper. Det repræsenterer Oplysning: IFRS 7 24A,
også standardværdien for aksen »Sikringstyper«, hvis der oplysning: IFRS 7 24B,
ikke anvendes et andet element.
oplysning: IFRS 7 24C,
oplysning:
IFRS 7 22 — Udløbsdato
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Typer af instrumenter
[member]

Dette element står for alle typer af finansielle instrumen eksempel: IFRS 7 B33
ter. Det repræsenterer også standardværdien for aksen
»Fortsat engagement i finansielle aktiver, hvor indregning
er ophørt efter type af instrument«, hvis der ikke anvendes
et andet element.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

axis

Typer af forsikringskontrakter
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis: IFRS 4
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Oplysning — Udløbsdato
eller begreberne i tabellen.
1.1.2021:

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Rentetyper [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis: IFRS 7 39
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyAxis

axis

Typer af
investeringsejendomme [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Almindelig praksis:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IAS 1 112 c
eller begreberne i tabellen.
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Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

TypesOfRateregulatedActivitie
sAxis

axis

Typer af takstregulerede
aktiviteter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 14 30,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne oplysning: IFRS 14 33
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Typer risici [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning:
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne IFRS 17 124 — Ikrafttrædelse
eller begreberne i tabellen.
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
125 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
127 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
128 a — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 7
33, oplysning: IFRS 7 34,
oplysning: IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Risici [member]

Dette element står for alle typer risici. Det repræsenterer Oplysning:
også standardværdien for aksen »Typer risici«, hvis der IFRS 17 124 — Ikrafttrædelse
ikke anvendes et andet element.
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
125 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
127 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 17
128 a — Ikrafttrædelse
1.1.2021, oplysning: IFRS 7
33, oplysning: IFRS 7 34,
oplysning: IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Typer af aktiebaserede
vederlæggelsesordninger [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 2 45
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Typer af overdragelse
[member]

Dette element står for alle typer af overdragelser af eksempel: IFRS 7 B33
finansielle instrumenter. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Fortsat engagement i finansielle akti
ver, hvor indregning er ophørt efter type af overdragelse«,
hvis der ikke anvendes et andet element.
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

UMTSLicencesMember

member

UMTS-licenser [member]

Dette element står for licenser til det universelle mobile Almindelig praksis:
telekommunikationssystem — »Universal Mobile Tele IAS 38 119
communications System«. [Reference: licenser og franchi
seaftaler]

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Ikkeallokerede beløb [member] Dette element står for poster, der ikke er allokeret til eksempel: IFRS 8 IG4,
driftssegmenter.
eksempel: IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Ikkeallokeret goodwill

Beløbet for goodwill, der er erhvervet ved en virksom Oplysning: IAS 36 133
hedssammenslutning, og som ikke er blevet allokeret til
en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder).
[Reference: goodwill; pengestrømsfrembringende enheder
[member], virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

axis

Ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 12 B4 e
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEnti
tyAxis

axis

Ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 12 19F
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti member
esControlledByInvestmentEntity
Member

Ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder, som
investeringsvirksomheden har
bestemmende indflydelse på
[member]

Dette element står for ukonsoliderede, strukturerede virk Oplysning: IFRS 12 19F
somheder, som investeringsvirksomheden har bestem
mende indflydelse på. Det repræsenterer også standard
værdien for aksen »Ukonsoliderede, strukturerede virk
somheder, som investeringsvirksomheden har bestem
mende indflydelse på«, hvis der ikke anvendes et andet
element. [Reference: oplysning om investeringsvirksom
heder [text block], ukonsoliderede, strukturerede virksom
heder [member]].

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esMember

Ukonsoliderede, strukturerede
virksomheder [member]

Dette element står for ukonsoliderede, strukturerede virk Oplysning: IFRS 12 B4 e
somheder. En struktureret virksomhed er en virksomhed,
der er udformet således, at stemmerettighederne eller
tilsvarende rettigheder ikke er den altafgørende faktor i
vurderingen af, hvem der har den bestemmende indfly
delse på virksomheden, som f.eks. hvis stemmerettighe
derne udelukkende vedrører administrative opgaver, og
de relevante aktiviteter styres i henhold til kontraktlige
aftaler. [Reference: konsoliderede [member]]
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Referencer

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

axis

Ukonsoliderede
dattervirksomheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 12 19B
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCon
trolledBySubsidiariesOfInvest
mentEntityMember

member

Ukonsoliderede
dattervirksomheder, som
investeringsdattervirksomheder
har bestemmende indflydelse
på [member]

Dette element står for ukonsoliderede dattervirksomheder, Oplysning: IFRS 12 19C
som investeringsdattervirksomheder har bestemmende
indflydelse på. [Reference: oplysning om investeringsvirk
somheder [text block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
Member

member

Ukonsoliderede
dattervirksomheder [member]

Dette element står for ukonsoliderede dattervirksomheder. Oplysning: IFRS 12 19B
[Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesTha
tInvestmentEntityControlsDi
rectlyMember

member

Ukonsoliderede
dattervirksomheder, som
investeringsvirksomheden har
direkte bestemmende
indflydelse på [member]

Dette element står for ukonsoliderede dattervirksomheder, Oplysning: IFRS 12 19B
som investeringsvirksomheden har direkte bestemmende
indflydelse på. [Reference: oplysning om investeringsvirk
somheder [text block], dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Udaterede efterstillede
forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af efterstillede forpligtelser Almindelig praksis:
uden en nærmere angivet tilbagebetalingsdato. [Reference: IAS 1 112 c
efterstillede forpligtelser]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowReq
uiredToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssets

X instant,
credit

Udiskonterede pengestrømme,
som der vil eller kan være
behov for med henblik på at
tilbagekøbe finansielle aktiver,
hvor indregning er ophørt

De udiskonterede pengestrømme fra virksomheden, som Oplysning: IFRS 7 42E d
der vil eller kan være behov for med henblik på at tilbage
købe finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt (f.eks.
strikeprisen i en optionsaftale). [Reference: finansielle akti
ver]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCredit
X duration,
LossesAtInitialRecognitionOn
credit
PurchasedOrOriginatedCreditim
pairedFinancialAssetsInitiallyRe
cognised

Ikkediskonterede forventede
kredittab ved første indregning
på erhvervede eller oprettede
værdiforringede finansielle
aktiver ved første indregning

Den beløbsmæssige størrelse af ikkediskonterede forven Oplysning: IFRS 7 35H c
tede kredittab ved første indregning på finansielle aktiver,
der blev indregnet første gang i regnskabsåret som erhver
vede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver.
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X instant,
debit

Udiskonterede tilgodehavender
i form af leasingydelser

Den beløbsmæssige størrelse af udiskonterede tilgodeha Oplysning: IFRS 16 94
vender i form af finansielle leasingydelser. En finansiel
leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved hvilken i det
væsentlige samtlige risici og fordele forbundet med ejen
domsretten til et underliggende aktiv overdrages.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLease
PaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Udiskonterede tilgodehavender
i form af operationelle
leasingydelser

Den beløbsmæssige størrelse af udiskonterede tilgodeha Oplysning: IFRS 16 97
vender i form af operationelle leasingydelser. En opera
tionel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, ved hvilken
ikke i det væsentlige samtlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten til et underliggende aktiv overdrages.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Uudnyttede lånefaciliteter

Uudnyttede lånefaciliteter til rådighed for fremtidig drifts eksempel: IAS 7 50 a
aktivitet samt til indfrielse af investeringsforpligtelser.
[Reference: investeringsforpligtelser]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRela
tingToFinanceLeasePaymentsRe
ceivable

X instant,
credit

Ikkeindtjente
finansieringsindtægter fra
tilgodehavender i form af
leasingydelser

Den beløbsmæssige størrelse af ikkeindtjente finansie Oplysning: IFRS 16 94
ringsindtægter fra tilgodehavenderne i form af leasingy
delser. En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt,
ved hvilken i det væsentlige samtlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten til et underliggende aktiv
overdrages. [Reference: finansieringsindtægter]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Ikkeindtjente præmier

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen i forbindelse
med tegnede præmier i tilknytning til forsikringskontrak
ter, som endnu ikke er indtjent. [Reference: typer af
forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Ikkeobserverede input [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 13 93 d,
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne almindelig praksis:
eller begreberne i tabellen.
IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Ikkeobserverede input
[member]

Dette element står for alle ikkeobserverede input. Det Oplysning: IFRS 13 93 d,
repræsenterer også standardværdien for aksen »Ikkeobser almindelig praksis:
verede input«, hvis der ikke anvendes et andet element. IFRS 13 93 h
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Ikkeratede krediteksponeringer

Den beløbsmæssige størrelse af krediteksponeringen, som eksempel: IFRS 7 IG24 c —
ikke er blevet vurderet af eksterne kreditvurderings Udløbsdato 1.1.2021,
bureauer. [Reference: krediteksponering]
eksempel: IFRS 7 36 c —
Udløbsdato 1.1.2021

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Urealiserede
valutakursgevinster (tab)
[member]

Dette element står for gevinster (tab) som følge af Almindelig praksis:
ændringer i valutakurser, som endnu ikke er realiseret.
IAS 12 81 g

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X duration,
debit

Ikkeindregnet andel af tabet i
associerede virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af den ikkeindregnede andel Oplysning: IFRS 12 22 c
af tabet i associerede virksomheder, hvis virksomheden er
ophørt med at indregne sin del af tabet ved anvendelsen
af den indre værdis metode. [Reference: associerede virk
somheder [member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fJointVentures

X duration,
debit

ikkeindregnet andel af tabet i
joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af den ikkeindregnede andel Oplysning: IFRS 12 22 c
af tabet i joint ventures, hvis virksomheden er ophørt
med at indregne sin del af tabet ved anvendelsen af den
indre værdis metode. [Reference: joint ventures [member]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Modtagne usikrede banklån

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne banklån, som Almindelig praksis:
ikke er sikret ved sikkerhedsstillelse. [Reference: modtagne IAS 1 112 c
lån]

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X duration,
debit

Ikkeforbrugte hensatte
Det tilbageførte beløb for ikkeforbrugte andre hensatte Oplysning: IAS 37 84 d
forpligtelser, som er tilbageført, forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]
andre hensatte forpligtelser

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichNo
DeferredTaxAssetRecognised

X instant

Uudnyttede skattemæssige
fradrag, for hvilke der ikke er
indregnet noget udskudt
skatteaktiv

Den beløbsmæssige størrelse af uudnyttede skattemæssige Oplysning: IAS 12 81 e
fradrag, for hvilke der ikke er indregnet noget udskudt
skatteaktiv i opgørelse af finansiel stilling. [Reference:
Uudnyttede skattemæssige fradrag [member]]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

member

Uudnyttede skattemæssige
fradrag [member]

Dette element står for skattemæssige fradrag, der er Oplysning: IAS 12 81 g
modtaget og fremføres til brug for fremtidig skattepligtig
indkomst.
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X instant

Uudnyttede skattemæssige
underskud, for hvilke der ikke
er indregnet noget udskudt
skatteaktiv

Den beløbsmæssige størrelse af uudnyttede skattemæssige Oplysning: IAS 12 81 e
underskud, for hvilke der ikke er indregnet noget udskudt
skatteaktiv i opgørelse af finansiel stilling. [Reference:
uudnyttede skattemæssige underskud [member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

uudnyttede skattemæssige
underskud [member]

Dette element står for skattemæssige underskud, der er Oplysning: IAS 12 81 g
modtaget og fremføres til brug for fremtidig skattepligtig
indkomst.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeBiologicalAssetsAtCost

DUR

Brugstid, målt som tidsperiode, Den anvendte brugstid, målt som tidsperiode, for biolo Oplysning: IAS 41 54 e
biologiske aktiver, til kostpris
giske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

DUR

Brugstid, målt som tidperiode,
immaterielle aktiver bortset fra
goodwill

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeInvestmentPropertyCost
Model

DUR

Brugstid, målt som tidsperiode, Den anvendte brugstid, målt som tidsperiode, for investe Oplysning: IAS 40 79 b
investeringsejendomme,
ringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]
kostprismodellen

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimePropertyPlantAndEquip
ment

DUR

Brugstid, målt som tidsperiode, Den anvendte brugstid, målt som tidsperiode, for materi Oplysning: IAS 16 73 c
materielle anlægsaktiver
elle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsBiologica
lAssetsAtCost

X.XX
duration

Brugstid, målt i
Den anvendte brugstid, målt i produktionsenheder eller Oplysning: IAS 41 54 e
produktionsenheder eller andre andre lignende enheder, for biologiske aktiver. [Reference:
lignende enheder, biologiske
biologiske aktiver]
aktiver, til kostpris

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Brugstid, målt i
produktionsenheder eller andre
lignende enheder, immaterielle
aktiver bortset fra goodwill.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsProperty
PlantAndEquipment

X.XX
duration

Brugstid, målt i
Den anvendte brugstid, målt i produktionsenheder eller Oplysning: IAS 16 73 c
produktionsenheder eller andre andre lignende enheder, for materielle anlægsaktiver.
lignende enheder, materielle
[Reference: materielle anlægsaktiver]
anlægsaktiver.

Den anvendte brugstid, målt som tidperiode, for immate Oplysning: IAS 38 118 a
rielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle
aktiver bortset fra goodwill]
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DeferredTaxAssetRecognised
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fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

UtilisationAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

X duration,
debit

Udnyttelse, hensættelseskonto
for kredittab på finansielle
aktiver

Faldet i den beløbsmæssige størrelse af hensættelseskon Almindelig praksis:
toen for kredittab på finansielle aktiver som følge af IFRS 7 16 — Udløbsdato
udnyttelse af hensættelsen. [Reference: hensættelseskonto 1.1.2021
for kredittab på finansielle aktiver]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Omkostninger til
forsyningspligtydelser

Omkostningerne hidrørende fra køb af forsyningspligty Almindelig praksis:
delser.
IAS 1 112 c

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Værdiansættelsesmetoder
[member]

Dette element står for værdiansættelsesmetoder, som Oplysning: IFRS 13 93 d
anvendes af virksomheden til at måle dagsværdien. Det
repræsenterer også standardværdien for aksen »Værdian
sættelsesmetoder brugt til dagsværdimålingen«, hvis der
ikke anvendes et andet element. [Reference: til dagsværdi
[member]]

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

axis

Værdiansættelsesmetoder brugt
til dagsværdimålingen [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 13 93 d
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Skyldig merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af skyldig merværdiafgift.

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Tilgodehavende merværdiafgift

Den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavende merværdi Almindelig praksis: IAS 1 78 b
afgift.

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Value-at-risk

Måling af en potentiel tabsrisiko som følge af fremtidige Almindelig praksis: IFRS 7 41
bevægelser på markedet baseret på bestemte konfidens
intervaller og målehorisonter.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMem
ber

member

Værdien af erhvervede
aktiviteter [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, Almindelig praksis:
som afspejler forskellen mellem dagsværdien af de erhver IAS 38 119
vede kontraktlige forsikringsrettigheder og påtagne forsik
ringsforpligtelser ved en virksomhedssammenslutning, og
b) den beløbsmæssige størrelse af forpligtelse, som måles i
overensstemmelse med forsikringsgivers regnskabspraksis
for udstedte forsikringskontrakter. [Reference: virksom
hedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Køretøjer

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, Almindelig praksis: IAS 16 37
der repræsenterer køretøjer, som anvendes i virksomhe
dens drift, herunder navnlig fly, motorkøretøjer og skibe.
[Reference: materielle anlægsaktiver]

DA

ifrs-full

18.12.2020

Præfiks

Den Europæiske Unions Tidende

Almindelig praksis: IAS 1 78

L 429/717

Elementnavn/URI-rolle

VehiclesAbstract

ifrs-full

VehiclesMember

ifrs-full

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Køretøjer [abstract]
member

Dette element står for en kategori af materielle anlægs Almindelig praksis: IAS 16 37
aktiver, der repræsenterer køretøjer, som anvendes i virk
somhedens drift, herunder navnlig fly, motorkøretøjer og
skibe. [Reference: materielle anlægsaktiver]

VoluntaryChangesInAccounting axis
PolicyAxis

Frivillige ændringer i anvendt
regnskabspraksis [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IAS 8 29
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne
eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting member
PolicyMember

Frivillige ændringer i anvendt
regnskabspraksis [member]

Dette element står for ændringer i anvendt regnskabsprak Oplysning: IAS 8 29
sis, som medfører årsregnskaber, der giver pålidelige og
mere relevante oplysninger om virkningerne af trans
aktioner eller andre begivenheder eller forhold på virk
somhedens finansielle stilling, indtjening og penge
strømme. Tidligere anvendelse af IFRS anses ikke for en
frivillig ændring i anvendt regnskabspraksis. Det repræsen
terer også standardværdien for aksen »Frivillige ændringer
i anvendt regnskabspraksis«, hvis der ikke anvendes et
andet element.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Lønninger

En kategori af personaleydelsesomkostninger i form af Almindelig praksis: IAS 19 9
lønninger. [Reference: omkostninger til personaleydelser]

ifrs-full

WarrantyContingentLiability
Member

member

Eventualforpligtelse vedrørende Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende eksempel: IAS 37 88
garantier [member]
skønnede omkostninger til indfrielse af produktgarantier.
[Reference: eventualforpligtelser [member]]

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

Garantibestemmelse

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

Den Europæiske Unions Tidende

Køretøjer [member]

DA

ifrs-full
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Den beløbsmæssige størrelse af hensatte forpligtelser til eksempel: IAS 37 Eksempel 1
skønnede omkostninger til opfyldelse af produktgarantier. Garantier, eksempel:
[Reference: hensatte forpligtelser]
IAS 37 87

Garantibestemmelse [abstract]
Garantibestemmelse [member]

Dette element står for en hensat forpligtelse til skønnede eksempel: IAS 37 87,
omkostninger til opfyldelse af produktgarantier. [Refe eksempel: IAS 37 Eksempel 1
rence: andre hensatte forpligtelser [member]]
Garantier

18.12.2020

member

Elementnavn/URI-rolle

WeightedAverageCostOfCapital
MeasurementInputMember

ifrs-full

member

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

WeightedAverageDurationOfDe DUR
finedBenefitObligation2019

Vægtet gennemsnitlig varighed
af ydelsesbaseret
pensionsforpligtelse

Den vægtede gennemsnitlige varighed af en ydelsesbaseret Oplysning: IAS 19 147 c
pensionsforpligtelse. [Reference: vejet gennemsnit [mem
ber]]

ifrs-full

X.XX instant
WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstruments
ExercisableInSharebasedPaymen
tArrangement2019

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter med
mulighed for udnyttelse i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner) med
mulighed for udnyttelse i en aktiebaseret vederlæggelses
ordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstruments
ExercisedOrVestedInSharebased
PaymentArrangement2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter, der
udnyttes eller optjenes i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner), der
udnyttes eller optjenes i en aktiebaseret vederlæggelsesord
ning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrumentsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter, der
udløber i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner), der
er udløbet i en aktiebaseret vederlæggelsesordning. [Refe
rence: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

X.XX
WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrumentsFor duration
feitedInSharebasedPaymentAr
rangement2019

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter, der
fortabes i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner), der
er fortabt i en aktiebaseret vederlæggelsesordning. [Refe
rence: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstruments
GrantedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter, der
tildeles i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner), der
er tildelt i en aktiebaseret vederlæggelsesordning. [Refe
rence: vejet gennemsnit [member]]

L 429/719
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
egenkapitalinstrumenter i
omløb i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Almindelig praksis: IFRS 2 45
egenkapitalinstrumenter (dvs. ud over aktieoptioner), der
er i omløb i en aktiebaseret vederlæggelsesordning. [Refe
rence: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisableInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX instant

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner med mulighed
for udnyttelse i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b vii
aktieoptioner med mulighed for udnyttelse i en aktieba
seret vederlæggelsesordning. [Reference: vejet gennemsnit
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisedInSha
rebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b iv
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner, der er udnyttet i en aktiebaseret vederlæg
aktieoptioner, der udnyttes i en gelsesordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExpiredInShare
basedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b v
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner, der er udløbet i en aktiebaseret vederlæg
aktieoptioner, der udløber i en gelsesordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsForfeitedInSha
rebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b iii
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner, der er fortabt i en aktiebaseret vederlæggel
aktieoptioner, der fortabes i en sesordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsGrantedInShare
basedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner, der tildeles i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b ii
aktieoptioner, der er tildelt i en aktiebaseret vederlæggel
sesordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

18.12.2020
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Elementtype og
attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

Vejet gennemsnitlig aktiekurs
for aktieoptioner i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning, der
udnyttes i løbet af
regnskabsåret, på
udnyttelsestidspunktet

Den vejede gennemsnitlige aktiekurs på udnyttelsestids Oplysning: IFRS 2 45 c
punktet for aktieoptioner, der er udnyttet i en aktiebaseret
vederlæggelsesordning. [Reference: aktiebaserede vederlæg
gelsesordninger [member], vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsOutstandingInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX instant

Vejet gennemsnitlig
udnyttelseskurs for andre
aktieoptioner i omløb i en
aktiebaseret
vederlæggelsesordning

Den vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs for andre Oplysning: IFRS 2 45 b i,
aktieoptioner, der er i omløb i en aktiebaseret vederlæg oplysning: IFRS 2 45 b vi
gelsesordning. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateOtherEquity
InstrumentsGranted

X instant,
credit

Vejet gennemsnitlig dagsværdi Den vejede gennemsnitlige dagsværdi på målingstids Oplysning: IFRS 2 47 b
på målingstidspunktet, andre
punktet for tildelte egenkapitalinstrumenter, bortset fra
tildelte egenkapitalinstrumenter aktieoptioner. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOptions
Granted

X instant,
credit

Vejet gennemsnitlig dagsværdi
på målingstidspunktet, tildelte
aktieoptioner

Den vejede gennemsnitlige dagsværdi af aktieoptioner, Oplysning: IFRS 2 47 a
som er tildelt i løbet af regnskabsåret, på målingstids
punktet. [Reference: vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateApplied
ToLeaseLiabilitiesRecognisedAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS16

X.XX instant

Vægtet gennemsnit for
leasingtagers marginale
lånerente anvendt på
leasingforpligtelser indregnet
på datoen for
førstegangsanvendelsen af IFRS
16

Det vægtede gennemsnit for leasingtagers marginale låne Oplysning: IFRS 16 C12 a
rente anvendt på leasingforpligtelser indregnet i opgø
relsen af finansiel stilling på datoen for førstegangsanven
delsen af IFRS 16. Den marginale lånerente er den rente,
som leasingtager under lignende økonomiske rammer
skulle betale for over en tilsvarende løbetid og mod en
tilsvarende sikkerhed at låne de midler, som er nødven
dige for at opnå et aktiv af en værdi svarende til brugs
retsaktivets.

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

vejet gennemsnit [member]

Dette element står for et gennemsnit, hvor hver mængde,
hvoraf der skal beregnes et gennemsnit, tildeles en vægt,
der bestemmer den relative virkning af hver mængde på
gennemsnittet.

eksempel: IFRS 13 IE63,
eksempel: IFRS 13 B6,
oplysning: IFRS 14 33 b,
oplysning:
IFRS 17 120 — Ikrafttrædelse
1.1.2021, almindelig praksis:
IFRS 7 7

L 429/721
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se2019
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attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstandingS
hareOptions2019

DUR

Vejet gennemsnitlig resterende
kontraktlig løbetid for
aktieoptioner i omløb

Den vejede gennemsnitlige resterende kontraktlige løbetid Oplysning: IFRS 2 45 d
for aktieoptioner i omløb. [Reference: vejet gennemsnit
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePri
ce2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig aktiekurs

Den vejede gennemsnitlige aktiekurs. [Reference: vejet Oplysning: IFRS 2 45 c
gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceSha
reOptionsGranted2019

X.XX
duration

Vejet gennemsnitlig aktiekurs,
tildelte aktieoptioner

Den vejede gennemsnitlige aktiekurs, der er anvendt som Oplysning: IFRS 2 47 a i
talmæssige forudsætninger for modellen for prisfastsæt
telse af optioner, for at beregne dagsværdien af tildelte
aktieoptioner. [Reference: model for prisfastsættelse af
optioner [member], vejet gennemsnit [member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Vejet gennemsnitligt antal
ordinære aktier i omløb

Antallet af ordinære aktier i omløb ved regnskabsårets Oplysning: IAS 33 70 b
begyndelse, reguleret med antallet af tilbagekøbte eller
udstedte ordinære aktier i regnskabsåret ganget med en
tidsvægtningsfaktor.

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageShare
sAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefined
BenefitPlansMember

member

Helt eller delvist afdækkede
ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for helt eller delvist afdækkede ydelses eksempel: IAS 19 138 e
baserede pensionsordninger. [Reference: ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit member
PlansMember

Helt uafdækkede
ydelsesbaserede
pensionsordninger [member]

Dette element står for helt uafdækkede ydelsesbaserede eksempel: IAS 19 138 e
pensionsordninger. [Reference: ydelsesbaserede pensions
ordninger [member]]

ifrs-full

WorkInProgress

Varer under fremstilling

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsen eksempel: IAS 1 78 c,
terer værdien af aktiver under fremstilling, som skal vide almindelig praksis: IAS 2 37
reforarbejdes til færdigvarer eller tjenesteydelser. [Refe
rence: færdigvarer, varebeholdninger]
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gennemsnitligt antal ordinære
aktier [abstract]

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og
attributter

X duration,
debit

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProper
tyPlantAndEquipment

X duration

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

ifrs-full
ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndEq
uipmentAbstract
WrittenPutOptionsMember

member

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

ifrs-full

YieldUsedToDiscountCash
FlowsThatDoNotVaryBasedOn
ReturnsOnUnderlyingItems

X.XX instant

Nedskrivninger (tilbageførsler
af nedskrivninger) af
varebeholdninger

Referencer

Det beløb, der er indregnet som følge af nedskrivninger af Oplysning: IAS 1 98 a
varebeholdninger til nettorealisationsværdi samt tilbage
førsler af sådanne nedskrivninger. [Reference: varebehold
ninger]
Nedskrivninger (tilbageførsler
Det beløb, der er indregnet som følge af nedskrivninger af Oplysning: IAS 1 98 a
af nedskrivninger) af materielle materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi samt
anlægsaktiver
tilbageførsler af sådanne nedskrivninger. [Reference: mate
rielle anlægsaktiver]
Nedskrivninger (tilbageførsler
af nedskrivninger) af
varebeholdninger [abstract]
Nedskrivninger (tilbageførsler
af nedskrivninger) af materielle
anlægsaktiver [abstract]
Solgte put-optioner [member] Dette element står for solgte afledte finansielle kontrakter, eksempel: IFRS 7 IG40B,
der forpligter virksomheden til at købe et underliggende eksempel: IFRS 7 B33
aktiv til en bestemt strikekurs, hvis den anden part
udnytter optionen. [Reference: afledte finansielle instru
menter [member]]
Krav vedrørende forsikringsår
Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domænee Oplysning: IFRS 17 130 —
[axis]
lementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne Ikrafttrædelse 1.1.2021
eller begreberne i tabellen.
Afkast, der er anvendt til
Det afkast, der er anvendt til diskontering af penge Oplysning: IFRS 17 120 —
diskontering af pengestrømme, strømme, som ikke varierer som følge af afkastet på de Ikrafttrædelse 1.1.2021«
som ikke varierer som følge af underliggende poster, ved anvendelse af afsnit 36 i IFRS
afkastet på de underliggende
17. Underliggende poster er poster, der fastlægger nogle
poster
af de beløb, der skal betales til en forsikringstager. Under
liggende poster kan omfatte alle slags poster, for eksempel
en referenceportefølje af aktiver, virksomhedens nettoak
tiver eller en bestemt undergruppe af virksomhedens
nettoaktiver.
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