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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2100,
annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,
delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta ottaen huomioon yhtenäisessä sähköisessä
raportointimuodossa käytettävän taksonomian päivitykset
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koske
viin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä
joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan
7 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 (2) määritetään direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettu yhtenäinen sähköinen raportointimuoto, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten
laadinnassa. Vuositilinpäätöksiin sisältyvät konsernitilinpäätökset on laadittava joko Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (3) nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien, jäljempänä
’IFRS-standardit’, mukaisesti taikka noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen International
Accounting Standards Board (IASB) antamia IFRS-standardeja, joiden katsotaan komission päätöksen
2008/961/EY (4) mukaan vastaavan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja.

(2)

Yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävä ydintaksonomia perustuu IFRS-taksonomiaan ja on sen
laajennus. IFRS-säätiö päivittää vuosittain IFRS-taksonomiaa siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa
uusien IFRS-standardien julkaiseminen tai voimassa olevien standardien muutokset, tilinpäätöksissä yleensä ilmoi
tettujen tietojen analyysi tai parannukset IFRS-taksonomian yleiseen sisältöön tai teknologiaan. Sen takia on tar
peen päivittää teknisiä sääntelystandardeja, jotta voidaan ottaa huomioon asiaankuuluvat IFRS-taksonomian
muutokset.

(3)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2019/815 olisi muutettava.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai
nen on toimittanut komissiolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttaminen
Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2019/815 seuraavasti:
(1) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
(1) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/815, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandar
deilla (EUVL L 143, 29.5.2019, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätöss
tandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).
(4) Komission päätös 2008/961/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja
kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilin
päätöksiään (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 112).
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(2) Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
(3) Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.
2 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.
Sitä sovelletaan vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laa
dittavan tilinpäätöksen.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE I

Muutetaan liite I seuraavasti:
(1) Korvataan käsitteen esef_cor määritelmä seuraavasti:
”liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/
taxonomy/2019-03-27/esef_cor”.
(2) Korvataan käsitteen esef_all määritelmä seuraavasti:
”liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/taxonomy/
2019-03-27/esef_all”.
(3) Korvataan käsitteen ifrs-full määritelmä seuraavasti:
”liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://xbrl.ifrs.org/
taxonomy/2019-03-27/ifrs-full”.
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LIITE II

Korvataan liitteessä II oleva taulukko 2 seuraavasti:
Nimike

Tyyppi

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen
muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen
jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1 138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1 138 a

Kotivaltio

text

IAS 1 138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1 138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1 138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista
toiminnoista

text

IAS 1 138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Toimiajaltaan rajoitetun yhteisön toimiajan pituus

text

IAS 1 138 d

Lausuma IFRS-standardien noudattamisesta [text block]

text block

IAS 1 16

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisesta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta
vaikutuksesta

text

IAS 1 20 d
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot sellaisista epävarmuustekijöistä, jotka koskevat
yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa [text block]

text block

IAS 1 25

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei laadita toiminnan jatkuvuu
teen perustuen, ja selostus laatimisperusteista

text

IAS 1 25

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden peri
aatetta ei katsota voitavan soveltaa

text

IAS 1 25

Kuvaus syystä, jonka perusteella on käytetty pitempää tai
lyhempää raportointikautta

text

IAS 1 36 a

Kuvaus seikasta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut eivät
ole täysin vertailukelpoisia

text

IAS 1 36 b

Tiedot esittämistavan muutoksista tai luokittelujen muutok text block
sista [text block]

IAS 1 41

Selostus arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka
aiheuttavat olennaisten muutosten merkittävän riskin

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Tiedot sellaisista varoista ja veloista, joihin liittyy olennais
ten muutosten merkittävä riski [text block]

text block

IAS 1 125

Osingot, jotka on kirjattu osakekohtaisena varojen jakami
sena omistajille

X.XX duration

IAS 1 107

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakami
sesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty
julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu varojen jakami
sena omistajille

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakami
sesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty
julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu osakekohtaisena
varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1 137 a
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot harkintaan perustuvista ratkaisuista ja kirjanpidolli
sista arvioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (menojäämät) ja muista veloista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottotappioita koskevasta vähennyserästä [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilintarkastajien palkkioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävissä olevista rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Tiedot konsernitilinpäätöksen laatimisperusteista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista kor
juuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä julki
sista avustuksista [text block]

text block

IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot vieraan pääoman menoista [text block]

text block

IAS 23 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot lainoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoimintojen yhdistämisistä [text block]

text block

IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja tilien text block
saldoista [text block]

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot rahavaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavirtalaskelmaa koskevat tiedot [text block]

text block

IAS 7 Rahavirtalaskelman
esittäminen

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista,
kirjanpidollisista arvioista ja virheistä [text block]

text block

IAS 8 Tilinpäätöksen
laatimisperiaatteet

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot maksetuista korvauksista ja etuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista ja ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot erillistilinpäätöksistä [text block]

text block

IAS 27 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot, IFRS 12 Tavoite

Tiedot ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 37 86

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottoriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Luottoriski

Tiedot vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista [text
block]

text block

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista han
kintamenoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (tuloennakot) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot laskennallisista veroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot poistoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johdannaisinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osingoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakekohtaisesta tuloksesta [text block]

text block

IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta [text
block]

text block

IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot työsuhde-etuuksista [text block]

text block

IAS 19 Soveltamisala

Tiedot yhteisön toimintasegmenteistä [text block]

text block

IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtu
mista [text block]

text block

IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot kuluista kululajeittain [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista [text
block]

text block

IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot käyvän arvon määrittämisestä [text block]

text block

IFRS 13 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista [text block] text block

IAS 1 10 e

Tiedot palkkiotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoituskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusva
roista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista
rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi
nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IFRS 7 Soveltamisala
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusin
strumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusve
loista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusriskien hallinnasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ensimmäisestä käyttöönotosta [text block]

text block

IFRS 1 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot yleiskuluista ja hallinnon kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot [text block]

text block

IAS 1 51

Tiedot toiminnan jatkuvuudesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot raportoinnista hyperinflaatiomaissa [text block]

text block

IAS 29 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot omaisuuserien arvon alentumisesta [text block]

text block

IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot tuloveroista [text block]

text block

IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot työntekijöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johtoon kuuluvista avainhenkilöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot vakuutussopimuksista [text block]

text block

IFRS 17 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot – Voimaantulo 1.1.2021,
IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Tiedot vakuutusmaksutuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä [text block]

text block

IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot korkokuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuuksista muissa yhteisöissä [text block]

text block

IFRS 12 1

Tiedot osavuosikatsauksista [text block]

text block

IAS 34 Osavuosikatsauksen sisältö

Tiedot vaihto-omaisuudesta [text block]

text block

IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sijoituskiinteistöistä [text block]

text block

IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista text block
[text block]

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Tiedot muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikkeeseen lasketusta pääomasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 b

Tiedot ennakkoon maksetuista vuokrista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vuokrasopimuksista [text block]

text block

IFRS 16 Esittämistapa, IFRS 16
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot maksuvalmiusriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text text block
block]

IAS 1 10 e

Tiedot markkinariskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuudenhaltijoille kuuluvan nettovarallisuuden
arvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot määräysvallattomien omistajien osuuksista [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja
lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista
omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä [text
block]

text block

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

Esitettävät liitetiedot ja muut selittävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tavoitteista,
periaatteista ja prosesseista [text block]

text block

IAS 1 134

Tiedot muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista (tai kuluista) [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista varauksista, ehdollisista veloista ja ehdolli
sista varoista [text block]

text block

IAS 37 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot ennakkomaksuista ja muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Viittaukset IFRS-standardeihin

IAS 1 10 e

Tiedot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä [text block] text block

IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot varauksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksista [text text block
block]

IAS 1 10 e

Tiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [text
block]

text block

IFRS 14 Esittämistapa, IFRS 14
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot jälleenvakuutuksesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lähipiiristä [text block]

text block

IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinos
tosopimuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tutkimus- ja kehittämiskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista [text block] text block

IAS 1 79 b

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntituotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakassopimuksista saaduista myyntituotoista [text
block]

text block

IFRS 15 Esittämistapa, IFRS 15
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot palvelutoimilupajärjestelyistä [text block]

text block

SIC 29 Päätös
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Tiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä
[text block]

text block

IFRS 2 44

Tiedot osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pää
oman eristä [text block]

text block

IAS 1 79

Tiedot osakkuusyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 d

Tiedot tytäryrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 a

Tiedot huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
[text block]

text block

IAS 1 117

Tiedot verosaamisista ja -veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ostoveloista ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntisaamisista ja muista saamisista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omista osakkeista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b
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Vieraan pääoman menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laa text block
timisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Lainoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavirtoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Keskeneräisiin rakennushankkeisiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Asiakashankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis text block
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja
kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintame
noihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b
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Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laa
timisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Poistoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laa text block
timisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laati text block
misperiaatteita koskeva [text block]

IAS 1 117 b

Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osinkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavia tilinpäätöksen laa
timisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Päästöoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Työsuhde-etuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi text block
aatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

text block

IAS 1 117 b

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]
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Poikkeuksellisiin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoituskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoi
tusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvelkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b
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text block

IAS 1 117 b

Franchising-maksuihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis text block
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Toimintavaluuttaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi text block
aatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Julkisiin avustuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita text block
koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpää text block
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoihin, text block
tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon sovel
lettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakkuusyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laati text block
misperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

text block

IAS 1 117 b

Sijoituskiinteistöihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimispe text block
riaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin sijoi
tuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavia tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vuokrasopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavia tilinpäätök text block
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 2 36 a
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Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilin text block
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Kaivosoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuse
riin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin toi
mintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuse
riin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen
sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Öljy- ja kaasuvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpää text block
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia tilin text block
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovelletta text block
via tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

IAS 1 117 b

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transak text block
tiohinnan välisen erotuksen kirjaamiseen tulosvaikutteisesti
sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

IFRS 7 28 a

Varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]
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Myyntituottojen kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavia tilin
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takaisinostosopimuksiin ja käänteisiin takaisinostosopi
muksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen text block
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovel
lettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Segmenttiraportointiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis text block
periaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Pintamaan poistamisesta aiheutuviin menoihin sovellettavia text block
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

IAS 1 117 b

Tytäryrityksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

text block
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Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavia tilinpäätök text block
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavia tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpää text block
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

IAS 1 117 b

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoi
miin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lähipiiriliiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omiin osakkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperi
aatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Merkintäoikeuksiin (warrant) sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text
block]

text block

IAS 7 46

Tilinpäätöksen ymmärtämiseksi olennaisia muita tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
[text block]

text block

IAS 1 117

L 326/24
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Korvataan liitteessä VI oleva taulukko seuraavasti:

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Omaisuuserien hintojen tai
Tämä jäsen edustaa omaisuuserien hintojen tai valuutta
valuuttakurssien epätavallisen kurssien epätavallisen suuria muutoksia.
suuret muutokset [member]

esimerkki: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Kirjanpidolliset arviot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Kirjanpidolliset arviot
[member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserää, velkaa tai kauden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aikana tapahtuvaa omaisuuserän käyttöä, johon vaikutta IAS 8 39
vat varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liit
tyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden
arvioimisesta johtuvat oikaisut. Lisäksi se edustaa ”Kirjan
pidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Kirjanpidon tulos

Kauden voiton (tai tappion) määrä ennen verokulujen
vähentämistä. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Siirtovelat (menojäämät)

Sellaisten velkojen määrä, jotka suoritetaan tavaroista tai
palveluista, jotka on vastaanotettu tai toimitettu, mutta
joista ei ole suoritettu maksua, joita ei ole laskutettu tai
joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta toimittajan
kanssa, mukaan lukien velat henkilöstölle.

yleinen käytäntö: IAS 1 78
16.12.2019

AbnormallyLargeChangesInAs
setPricesOrForeignExchangeR
atesMember
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Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
Abstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
ClassifiedAsNoncurrentAbstract

X instant,
credit

Siirtovelat (menojäämät ja
tuloennakot)

Dokumentaation nimike

Siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä.
[Viittaus: Siirtovelat (menojäämät; tuloennakot)]

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 78

Siirtovelat (menojäämät ja
tuloennakot) [abstract]

X instant,
credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siir Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämien
tovelat (menojäämät ja
ja tuloennakkojen) määrä. [Viittaus: Siirtovelat ja
tuloennakot)
tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

Lyhytaikaisiksi luokitellut siir
tovelat (menojäämät ja
tuloennakot) [abstract]

X instant,
credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siir Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämien
tovelat (menojäämät ja
ja tuloennakkojen) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojää
tuloennakot)
mät ja tuloennakot)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

L 326/25

Pitkäaikaisiksi luokitellut siir
tovelat (menojäämät ja
tuloennakot) [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

AccrualsAndDeferredIncome

Nimike
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ifrs-full
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tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lyhytaikaisiksi luokitellut siir Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät)
tovelat (menojäämät)
määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncur
rent

X instant,
credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siir Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät)
määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]
tovelat (menojäämät)

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Siirtosaamiset (tulojäämät)

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä
saatua tuloa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVal
ueOfFinancialAssetsAt
tributableToChangesInCred
itRiskOfFinancialAssets

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokiteltujen rahoi
tusvarojen kertynyt käyvän
arvon lisäys (tai vähennys),
joka johtuu rahoitusvarojen
luottoriskin muutoksista

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän
IFRS 7 9 c
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen
luottoriskin muutoksista, määritettynä joko (a) käyvän
arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheut
tavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaih
toehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmu
kaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka
johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista.
[Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member];
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luotto
riskin muutoksista]

16.12.2019

X instant,
credit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant

Sellaisten luottojohdannaisten
tai vastaavanlaisten instru
menttien kertynyt käyvän
arvon lisäys (tai vähennys),
jotka liittyvät nimenomaisesti
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi luoki
teltuihin rahoitusvaroihin.

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys),
IFRS 7 9 d
jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvai
kutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin.
[Viittaus: Johdannaiset [member]; Nimenomaisesti käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltui
hin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai
vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai
vähennys); Rahoitusvarat]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVal
ueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangesInCred
itRiskOfLiability

X instant,
credit

Rahoitusvelan kertynyt käy
vän arvon lisäys (tai vähen
nys), joka johtuu velan luot
toriskin muutoksista

Rahoitusvelkojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nys), joka johtuu velkojen luottoriskin muutoksista. [Viit IFRS 7 10 a, tilinpäätöksessä
taus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member];
esitettävät tiedot: IFRS 7 10 A
Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka
johtuu velan luottoriskin muutoksista]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVal
ueOfLoanOrReceivableAt
tributableToChangesInCred
itRiskOfFinancialAssets

X instant,
debit

Lainan tai muun saamisen
kertynyt käyvän arvon lisäys
(tai vähennys), joka johtuu
rahoitusvarojen luottoriskin
muutoksista

Lainojen tai muiden saamisten kertynyt käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin
muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muu
toksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttaneista
markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoi
sella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisem
min kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu
kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viit
taus: Markkinariski [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti
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FI
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 9 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/27

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

AccumulatedDepreciation
AmortisationAndImpairment
Member

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Lainoihin tai muihin saami
siin liittyvien luottojohdan
naisten tai vastaavanlaisten
instrumenttien kertynyt käy
vän arvon lisäys (tai
vähennys).

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
naisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon IFRS 7 9 d – Voimassaolon
lisäyksen (tai vähennyksen) kokonaismäärä. [Viittaus: Joh päättymispäivä 1.1.2021
dannaiset [member]; Lainoihin tai muihin saamisiin liitty
vien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrument
tien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)]

member

Kertyneet poistot ja arvon
alentumiset [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja ja arvonalentumi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sia. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot]
IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 75 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 f

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

member

Kertyneet poistot [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja. [Viittaus: Poistot] yleinen käytäntö: IAS 16 73 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 75 b, yleinen käytäntö:
IAS 38 118 c, yleinen käytäntö:
IAS 40 79 c, yleinen käytäntö:
IAS 41 54 f

AccumulatedFairValue
HedgeAdjustmentOn
HedgedItemIncludedInCar
ryingAmountAssets

X instant,
debit

Suojauskohteen käypää arvoa
koskevien suojausoikaisujen
kertynyt määrä, joka sisältyy
kirjanpitoarvoon, varat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisu
jen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn
suojauskohteen kirjanpitoarvoon varoina. [Viittaus: Suo
jauskohteet [member]]
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Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

FI

AccumulatedFairValue
HedgeAdjustmentOn
HedgedItemIncludedInCar
ryingAmountLiabilities

X instant,
credit

Suojauskohteen käypää arvoa
koskevien suojausoikaisujen
kertynyt määrä, joka sisältyy
kirjanpitoarvoon, velat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisu
jen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn
suojauskohteen kirjanpitoarvoon velkana. [Viittaus: Suo
jauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValue
X instant,
HedgeAdjustmentRemainingIn debit
StatementOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGain
sAndLossesAssets

Edelleen taseessa säilyvien
käypää arvoa koskevien suo
jausoikaisujen kertynyt määrä
sellaisista suojauskohteista,
joita ei enää oikaista suojaus
voitoilla ja -tappioilla, varat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suo
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, IFRS 7 24B a v
jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia
rahoitusvaroja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja
-tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon
arvostettavat rahoitusvarat; Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValue
X instant,
HedgeAdjustmentRemainingIn credit
StatementOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGain
sAndLossesLiabilities

Edelleen taseessa säilyvien
käypää arvoa koskevien suo
jausoikaisujen kertynyt määrä
sellaisista suojauskohteista,
joita ei enää oikaista suojaus
voitoilla ja -tappioilla, velat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suo
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, IFRS 7 24B a v
jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia
rahoitusvelkoja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja
-tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon
arvostetut rahoitusvelat; Suojauskohteet [member]]
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Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

member

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kertynyt arvonalentuminen
[member]

Tämä jäsen edustaa kertynyttä arvonalentumista. [Viit
taus: Arvonalentumistappio]

AccumulatedOtherComprehen X instant,
credit
siveIncome

Kertyneet muut laajan tulok
sen erät

Kertyneiden tuotto- ja kuluerien määrä (sisältäen luokitte yleinen käytäntö: IAS 1 55
lun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita ei kirjata tulos
vaikutteisesti, kuten muissa IFRS-standardeissa vaaditaan
tai sallitaan. [Viittaus: IFRS-standardit [member]; Muut
laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehen member
siveIncomeMember

Kertyneet muut laajan tulok
sen erät [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä muita laajan tuloksen eriä. yleinen käytäntö: IAS 1 108
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministra
tionExpenseRelatedToInsur
anceContracts

Vakuutussopimuksiin liittyvä
hankinta- ja hallintokulu

Vakuutussopimuksiin liittyvien hankinta- ja hallintokulu
jen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

X instant,
AcquisitiondateFairValueOfE
quityInterestInAcquireeHeldBy credit
AcquirerImmediatelyBeforeAc
quisitionDate

Hankkijaosapuolella välittö
mästi ennen hankinta-ajan
kohtaa hankinnan kohteessa
olleiden oman pääoman
ehtoisten osuuksien hankintaajankohdan käypä arvo

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman
IFRS 3 B64 p i
ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo vai
heittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

X duration,
debit

yleinen käytäntö: IAS 16 73 d,
yleinen käytäntö: IAS 38 118 c,
yleinen käytäntö: IAS 40 79 c,
yleinen käytäntö: IAS 41 54 f,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35H,
esimerkki: IFRS 7 35N, esimerkki:
IFRS 7 IG29 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 37 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferredAb
stract

Luovutetun kokonaisvastik
keen hankinta-ajankohdan
käypä arvo [abstract]

ifrs-full

X duration,
AcquisitionrelatedCostsFor
TransactionRecognisedSeparate debit
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

Hankintaan liittyvät menot
liiketoimista, jotka kirjataan
erillään liiketoimintojen
yhdistämisessä tapahtuvasta
varojen hankinnasta ja velko
jen ottamisesta vastattaviksi

Hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtu IFRS 3 B64 m
vasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastat
taviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecog X duration,
nisedAsExpenseForTransaction debit
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Kuluiksi kirjatut hankintaan
liittyvät menot liiketoimista,
jotka kirjataan erillään liike
toimintojen yhdistämisessä
tapahtuvasta varojen hankin
nasta ja velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kuluiksi kirjattujen hankintaan liittyvien menojen määrä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen
IFRS 3 B64 m
yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja vel
kojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

X instant,
credit

X duration,
debit

Luovutettu vastike, hankintaajankohdan käypä arvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetun vastikkeen
käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50 e
L 326/31

Liiketoimintojen yhdistämi
Biologisten hyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liike
sen kautta toteutuneet han
toimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankin
kinnat, biologiset hyödykkeet noista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [mem
ber]; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 f
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, vakuutussopimuksista
johtuvat aktivoidut
hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
menojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdis
tämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Lii
ketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutussopi
muksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, aineettomat hyödyk
keet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäykset, jotka yleinen käytäntö: IAS 38 118 e i
johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutu
neista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen
IAS 38 118 e i
kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödyk
keet kuin liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentProp
erty

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen lisäykset, jotka johtuvat liiketoiminto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viit IAS 40 76 b, tilinpäätöksessä
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoitus
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d ii
kiinteistöt]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness X duration,
credit
CombinationsLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, vakuutuksenantajana
tehtyihin vakuutussopimuk
siin ja jälleenvakuutussopi
muksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäyk
set, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta
tapahtuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]; Vakuutuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, muut varaukset

Muiden varausten lisäykset, jotka johtuvat liiketoiminto yleinen käytäntö: IAS 37 84
jen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viit
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut
varaukset]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäykset, jotka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutu
IAS 16 73 e iii
neista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Liiketoimintojen yhdistämi
sen kautta toteutuneet han
kinnat, jälleenvakuutusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoi
yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
mintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. Voimassaolon päättymispäivä
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jäl
1.1.2021
leenvakuutusvarat]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17

X instant,
debit

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuneet toteutuneet
korvausvaateet

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuneiden toteutuneiden korvausvaateiden määrä.
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDis
countRates

X.XX instant Diskonttauskorkoja koskeva
vakuutusmatemaattinen
oletus

Euroopan unionin virallinen lehti

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Diskonttauskorko, jota käytetään merkittävänä vakuutus yleinen käytäntö: IAS 19 144
matemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen
velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite,
nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]
L 326/33

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ActuarialAssumptionOfDis
countRatesMember

member

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfInflation

X.XX instant Odotettavissa olevaa inflaa
tioastetta koskeva vakuutus
matemaattinen oletus

Odotettavissa oleva inflaatioaste, jota käytetään merkittä yleinen käytäntö: IAS 19 144
vänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä
etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuus
pohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite,
nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfInflationMember

member

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa inflaatioastetta,
jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viit
taus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfPensionIncreases

X.XX instant Odotettavissa olevia eläk
keenkorotusprosentteja kos
keva vakuutusmatemaattinen
oletus

Odotettavissa oleva eläkkeenkorotusprosentti, jota käyte
tään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena
määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspoh
jainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletuk
set [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Odotettavissa olevaa inflaa
tioastetta koskeva vakuutus
matemaattinen oletus
[member]

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoja, joita käytetään
vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutus
matemaattiset oletukset [member]]

Viitteet

FI

Diskonttauskorkoja koskeva
vakuutusmatemaattinen ole
tus [member]

Dokumentaation nimike

L 326/34

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfPensionIncreases
Member

member

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa eläkkeenkorotus yleinen käytäntö: IAS 19 145
prosenttia, jota käytetään vakuutusmatemaattisena ole
tuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant Odotettavissa olevia palkan
korotusprosentteja koskeva
vakuutusmatemaattinen
oletus

Odotettavissa oleva palkankorotusprosentti, jota käyte
tään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena
määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspoh
jainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletuk
set [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpect
edRatesOfSalaryIncreasesMem
ber

member

Odotettavissa olevia palkan
korotusprosentteja koskeva
vakuutusmatemaattinen ole
tus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia palkankorotus
prosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina ole
tuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

DUR

Eläkeiän jälkeistä elinajanodo Eläkeiän jälkeinen elinajanodote, jota käytetään merkittä yleinen käytäntö: IAS 19 144
tetta koskeva vakuutusmate vänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä
maattinen oletus
etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuus
pohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset ole
tukset [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Odotettavissa olevia eläk
keenkorotusprosentteja kos
keva vakuutusmatemaattinen
oletus [member]

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/35

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirementMem
ber

member

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRates

X.XX instant Terveydenhoitomenojen
muutosprosentteja koskeva
vakuutusmatemaattinen
oletus

Terveydenhoitomenojen muutosprosentti, jota käytetään
merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määri
tettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus:
Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaatti
set oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRatesMember

member

Terveydenhoitomenojen
muutosprosentteja koskeva
vakuutusmatemaattinen ole
tus [member]

Tämä jäsen edustaa terveydenhoitomenojen muutospro
sentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuk
sina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortali X.XX instant Kuolevuutta koskeva vakuu
tyRates
tusmatemaattinen oletus

Kuolevuus, jota käytetään merkittävänä vakuutusmate
maattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen vel
voitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite,
nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Eläkeiän jälkeistä elinajanodo Tämä jäsen edustaa eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta,
tetta koskeva vakuutusmate jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viit
maattinen oletus [member]
taus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

Viitteet

L 326/36

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAge2019

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Kuolevuutta koskeva vakuu
tusmatemaattinen oletus
[member]

Tämä jäsen edustaa kuolevuutta, jota käytetään vakuutus yleinen käytäntö: IAS 19 145
matemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaat
tiset oletukset [member]]

DUR

Eläkeikää koskeva vakuutus
matemaattinen oletus

Eläkeikä, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaat yleinen käytäntö: IAS 19 144
tisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoit
teen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nyky
arvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAgeMember

member

Eläkeikää koskeva vakuutus
matemaattinen oletus
[member]

Tämä jäsen edustaa eläkeikää, jota käytetään vakuutus
yleinen käytäntö: IAS 19 145
matemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaat
tiset oletukset [member]]

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Vakuutusmatemaattiset ole
tukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

Euroopan unionin virallinen lehti

ActuarialAssumptionOfMortali member
tyRatesMember

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 145

L 326/37

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/38

Etuliite

FI

ActuarialAssumptionsMember

member

ifrs-full

X duration,
ActuarialGainsLossesAris
ingFromChangesInDemograph debit
icAssumptionsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

Vakuutusmatemaattiset ole
tukset [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutusmatemaattisia ole
tuksia. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat yhteisön
vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia parhaita
arvioita väestötilastollisista ja taloudellisista muuttujista,
jotka määrittävät työsuhteen päättymisen jälkeisistä
etuuksista johtuvan lopullisen menon. Lisäksi se edustaa
”Vakuutusmatemaattiset oletukset” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 145

Väestötilastollisten oletusten
muutoksista johtuvat vakuu
tusmatemaattiset voitot (tai
tappiot), etuuspohjainen net
tovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muu IAS 19 141 c ii
toksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista
(tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan
(tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestöti
lastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia teki
jöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työky
vyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden
henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henki
löistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia;
(d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuulu
vista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehto
jen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja
(e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushake
musten määrä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Taloudellisten oletusten muu
toksista johtuvat vakuutus
matemaattiset voitot (tai tap
piot), etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutok
IAS 19 141 c iii
sista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai
tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset
oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä:
(a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun otta
matta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuk
sista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveyden
hoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitome
not, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot
(toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemi
sesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja
konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn
maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suo
ritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällai
sesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Etuuspohjai
nen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAris
ingFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

Kokemusperäisistä tarkistuk
sista johtuvat vakuutusmate
maattiset voitot (tai tappiot),
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
(tai lisäys), joka johtuu kokemusperäisistä tarkistuksista
aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tap
pioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäi
sissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmate
maattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen
vaikutuksia. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)]

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ActuarialGainsLossesAris
X duration,
ingFromChangesInFinancialAs debit
sumptionsNetDefinedBenefitLi
abilityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 19 141 c

L 326/39

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ActuarialPresentValueOf
PromisedRetirementBenefits

X instant,
credit

Luvattujen eläke-etuuksien
vakuutusmatemaattinen
nykyarvo

Eläke-etuusjärjestelystä nykyiselle ja aikaisemmin palve
luksessa olleelle henkilöstölle suoritettavien, jo toteutu
neeseen työsuoritukseen perustuvien, odotettavissa ole
vien maksujen nykyarvo.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecog
nisedInProfitOrLossAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
lisävähennys, vähennystili
rahoitusvarojen luottotap
pioita varten

Tulosvaikutteisesti kirjatun rahoitusvarojen luottotap
yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
pioita koskevan lisävähennyksen määrä. [Viittaus: Vähen Voimassaolon päättymispäivä
nystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]
1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosures
ForAmountsRecognisedAsO
fAcquisitionDateForEachMajor
ClassOfAssetsAcquiredAndLia
bilitiesAssumedAbstract

Lisätiedot kustakin tärkeim
mästä hankittujen varojen ja
vastattaviksi otettujen velko
jen luokasta kirjatuista mää
ristä hankinta-ajankohtana
[abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAc
countsAbstract

Lisätiedot hintasääntelystä
johtuvista siirtyvistä eristä
[abstract]

ifrs-full

AdditionalInformation
AboutEntityExposureToRisk

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille, kun esitetyt
määrälliset tiedot eivät anna siitä edustavaa kuvaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35

16.12.2019

Lisätiedot yhteisön altistumi
sesta riskeille

Euroopan unionin virallinen lehti

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 d

FI

ifrs-full

L 326/40

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureAndFinancialEffectOf
BusinessCombination

ifrs-full

text block
AdditionalInformationAbout
NatureOfAndChangesIn
RisksAssociatedWithInterestsIn
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
SharebasedPaymentArrange
ments

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

text

text block

Viitteet

Lisätiedot vakuutussopimuk
sista [text block]

IFRS 17:ssä asetetun esitettäviä tietoja koskevan tavoit
teen saavuttamiseksi tarvittavat lisätiedot vakuutussopi
muksista. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 94 – Voimaantulo
1.1.2021

Lisätiedot liiketoimintojen
yhdistämisten luonteesta ja
taloudellisesta vaikutuksesta

IFRS 3:n tavoitteiden täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudelli
IFRS 3 63
sesta vaikutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

Lisätiedot strukturoiduissa
Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin
yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista.
liittyvien riskien luonteesta ja
muutoksista [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B25

Lisätiedot osakeperusteisia
maksuja koskevista järjeste
lyistä [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 52

IFRS 2:ssa asetettujen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja
koskevien vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot
osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä. [Viit
taus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

AdditionalInformationAboutIn text block
suranceContractsExplanatory

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Lisätiedot [abstract]
L 326/41

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lisävelat, liiketoimintojen
Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhdistämisessä kirjatut ehdol lisävelkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi IFRS 3 B67 c
liset velat
sessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]; Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombinationAbstract

Lisävelat, liiketoimintojen
yhdistämisessä kirjatut ehdol
liset velat [abstract]

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

ifrs-full

ifrs-full

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saata
vissa oleva nimellismäärän ylittävä määrä sekä määrät,
jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osak
keet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

AdditionalPaidinCapitalMember member

Ylikurssi [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlas
kusta saatuja nimellismäärän ylittäviä määriä sekä mää
riä, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön
osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

AdditionalProvisionsOtherPro
visions

Lisävaraukset, muut
varaukset

Tehtyjen lisävarausten määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 b

X duration,
credit

16.12.2019

Ylikurssi

X instant,
credit
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AdditionalLiabilitiesContin
X duration,
gentLiabilitiesRecognisedInBusi credit
nessCombination

FI

ifrs-full

L 326/42

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AdditionalProvisionsOtherPro
visionsAbstract

Lisävaraukset, muut varauk
set [abstract]

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill X duration,
debit

Lisäkirjaus, liikearvo

Kirjatun uuden liikearvon määrä, lukuun ottamatta sellai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen luovutettavien erien ryhmään sisältyvää liikearvoa,
IFRS 3 B67 d ii
joka on hankinta-ajankohtana luokiteltavissa myytävänä
olevaksi IFRS 5:n mukaisten kriteerien perusteella. [Viit
taus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutetta
vien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Lisäykset hankinnoista, sijoi
tuskiinteistöt

Hankintojen kautta toteutuneiden sijoituskiinteistöjen
lisäysten määrä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiolog X duration,
icalAssets
debit

Lisäykset ostoista, biologiset
hyödykkeet

Ostojen kautta toteutuneiden biologisten hyödykkeiden
lisäysten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
X duration,
penditureRecognisedAsAssetBi debit
ologicalAssets

Lisäykset myöhemmin synty Sellaisten biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, jotka yleinen käytäntö: IAS 41 50
neistä aktivoiduista menoista, johtuvat myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista.
biologiset hyödykkeet
[Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsset
InvestmentProperty

Lisäykset myöhemmin synty Sellaisten sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, jotka joh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
neistä aktivoiduista menoista, tuvat myöhemmin aktivoiduista menoista. [Viittaus: Sijoi IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä
sijoituskiinteistöt
tuskiinteistöt]
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/43

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AdditionsInvestmentProp
ertyAbstract

Lisäykset, sijoituskiinteistöt
[abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsur X duration,
anceContractsAndReinsurance credit
ContractsIssued

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, vakuutukse
nantajana tehtyihin vakuutus
sopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvat
velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäyk
set, jotka johtuvat muista kuin liiketoimintojen yhdistä
misen kautta tapahtuneista lisäyksistä. [Viittaus: Vakuu
tuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleen
vakuutussopimuksiin perustuvat velat; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG37 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssets

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, biologiset
hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun otta
matta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Bio
logiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssetsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, muut aineetto
mat hyödykkeet kuin
liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon
lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdis
tämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsInvest
mentProperty

X duration,
debit

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, sijoituskiinteis
töt

Sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, lukuun ottamatta lii tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteis esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i
töt]

FI

ifrs-full

L 326/44

Etuliite

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, biologiset hyö
dykkeet [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäysten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen
IAS 16 73 e i
kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsReinsur
anceAssets

X duration,
debit

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, jälleenvakuu
tusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäysten määrä, lukuun ottamatta yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viit
Voimassaolon päättymispäivä
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenva 1.1.2021
kuutusvarat]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Muiden pitkäaikaisten varo
jen kuin rahoitusinstrument
tien, laskennallisten verosaa
misten, etuuspohjaisten net
tovarojen ja vakuutussopi
muksista syntyvien oikeuk
sien lisäykset

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrument tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten netto IFRS 8 24 b, tilinpäätöksessä
varojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien
esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e
lisäysten määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset;
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Pitkäaikaiset
varat; Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Käyttöoikeusomaisuuserien
lisäykset

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäysten määrä. [Viittaus:
Käyttöoikeusomaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOffice
OfEntity

text

Yhteisön rekisteröity osoite

Osoite, johon yhteisön toimipaikka on rekisteröity.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi
nancialStatementsAreObtain
able

text

Osoite, josta konsernitilinpää Osoite, josta koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tös on saatavissa
ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen
IAS 27 16 a
IFRS-standardien mukaan laadittu konsernitilinpäätös on
saatavissa. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRSstandardit [member]]

L 326/45

Muut kuin liiketoimintojen
yhdistämisen kautta toteutu
neet lisäykset, aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet

Euroopan unionin virallinen lehti

AdditionsOtherThanThrough X duration,
BusinessCombinationsProperty debit
PlantAndEquipment

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Oikaistu ulkona olevien kan
taosakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo lisättynä niiden kantaosakkeiden lukumäärän
painotetulla keskiarvolla, jotka laskettaisiin liikkeeseen,
jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet vaih
dettaisiin kantaosakkeisiin. [Viittaus: Kantaosakkeet
[member]; Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisation
Expense

X duration,
debit

Aineettomien hyödykkeiden
poistoja koskevat oikaisut

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut,
joilla voitto (tai tappio) täsmäytetään liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTrans X duration,
debit
ferredToInitialCarrying
AmountOfHedgedItems

Määrät, jotka on kirjattu pois
omasta pääomasta ja sisälly
tetty sellaisen muun kuin
rahoitusvaroihin kuuluvan
erän (tai muun kuin rahoitus
velkoihin kuuluvan velan)
kirjanpitoarvoon, jonka han
kinta tai syntyminen oli suo
jattu erittäin todennäköinen
ennakoitu liiketoimi, verot
huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisäl
lytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan
erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan)
alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoar
voon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin
todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon
otettuina. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriod

Aikaisempien kausien vero
tettavaan tuloon perustuvaa
veroa koskevat oikaisut

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa
verokulua (tai -tuottoa) koskevat oikaisut.

esimerkki: IAS 12 80 b

X duration,
debit

16.12.2019

shares

Euroopan unionin virallinen lehti

AdjustedWeightedAverage
Shares

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Biologisten hyödykkeiden
vähennystä (tai lisäystä) kos
kevat oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInDerivativeFinancialAssets

Johdannaisvaroihin kuuluvien Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä yleinen käytäntö: IAS 7 20
rahoitusvarojen vähennystä
(tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto
(tai lisäystä) koskevat oikaisut (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoimin
nassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannais
varoihin kuuluvat rahoitusvarat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInFinancialAssetsHeldFor
Trading

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävien rahoitusvarojen
vähennystä (tai lisäystä) kos
kevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen
yleinen käytäntö: IAS 7 20
vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidet
täviksi luokitellut; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInInventories

Vaihto-omaisuuden vähen
nystä (tai lisäystä) koskevat
oikaisut

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat
oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoi
minnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) net
torahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Voitto (tai
tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInLoansAndAdvancesTo
Banks

Pankeille myönnettyjen laino Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähen
yleinen käytäntö: IAS 7 20
jen ja ennakkojen vähennystä nystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
(tai lisäystä) koskevat oikaisut voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja
ennakot pankeille; Voitto (tai tappio)]

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä kos
yleinen käytäntö: IAS 7 20
keva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liike
toiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn)
nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto
(tai tappio)]

Euroopan unionin virallinen lehti

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
seInBiologicalAssets
debit

FI

ifrs-full
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Asiakkaille myönnettyjen lai
nojen ja ennakkojen vähen
nystä (tai lisäystä) koskevat
oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInOtherAssets

Muiden varojen vähennystä
Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikai
yleinen käytäntö: IAS 7 20
(tai lisäystä) koskevat oikaisut sut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Muut omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInOtherCurrentAssets

Muiden lyhytaikaisten varojen Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä)
yleinen käytäntö: IAS 7 20
vähennystä (tai lisäystä) kos koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
kevat oikaisut
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat;
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
seInOtherOperatingReceivables debit

Muiden liiketoiminnan saa
misten vähennystä (tai
lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) yleinen käytäntö: IAS 7 20 a
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
debit
seInReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

Käänteisten takaisinostosopi
musten ja lainaksi otettujen
arvopaperien käteisvakuuden
vähennystä (tai lisäystä) kos
kevat oikaisut

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen
arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä)
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käänteiset takaisinosto
sopimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisva
kuus; Voitto (tai tappio)]

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähen yleinen käytäntö: IAS 7 20
nystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja
ennakot asiakkaille; Voitto (tai tappio)]

Euroopan unionin virallinen lehti

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
seInLoansAndAdvancesToCus debit
tomers
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 20

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myyntisaamisten vähennystä Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikai yleinen käytäntö: IAS 7 20 a
(tai lisäystä) koskevat oikaisut sut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
seInTradeAndOtherReceivables debit

Myyntisaamisten ja muiden
saamisten vähennystä (tai
lisäystä) koskevat oikaisut

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai
lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja
muut saamiset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X duration,
debit

Laskennallista verokulua kos Laskennallista verokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäy
kevat oikaisut
tetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen
(liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOf X duration,
PriorPeriods
debit

Aikaisempien kausien lasken Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat kau
nallista veroa koskevat
della kirjatun verokulun (tai -tuoton) oikaisut.
oikaisut

yleinen käytäntö: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense

Poistoja koskevat oikaisut

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

X duration,
debit

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Poistot; Voitto (tai
tappio)]

Euroopan unionin virallinen lehti

AdjustmentsForDecreaseIncrea X duration,
seInTradeAccountReceivable
debit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti kirjattuja
poistoja ja arvonalentumis
tappioita (tai arvonalentumis
tappion peruuttamista) kos
kevat oikaisut

Poistoja ja arvonalentumistappiota (tai arvonalentumis
yleinen käytäntö: IAS 7 20
tappion peruuttamista) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Arvonalentumistappio; Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruu
tus); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx X duration,
pense
debit

Poistoja koskevat oikaisut

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai yleinen käytäntö: IAS 7 20
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIn
come

X duration,
credit

Osinkotuottoja koskevat
oikaisut

Osinkotuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osinko
tuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

X duration,
debit

Käyvän arvon muutoksista
johtuvia tappioita (tai voit
toja) koskevat oikaisut

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voit
yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
toja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tap
pio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käy
tettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Rahoituskuluja koskevat
oikaisut

Rahoituskuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoi
tusmenot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

Euroopan unionin virallinen lehti
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AndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognised
InProfitOrLoss

FI

ifrs-full

L 326/50

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 20 c
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome X duration,
Cost
credit

ifrs-full

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalOfInvestmentsIn
SubsidiariesJointVenturesAn
dAssociates

ifrs-full

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalsPropertyPlan
tAndEquipment

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 7 20

Rahoitustuottoja koskevat
oikaisut

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoi
tustuotot; Voitto (tai tappio)]

Rahoitustuottoja (tai -kuluja)
koskevat oikaisut

Nettorahoitustuottoja tai -kuluja koskevat oikaisut, joilla yleinen käytäntö: IAS 7 20
täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertynee
seen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viit
taus: Rahoitustuotot (tai -kulut)]; Voitto (tai tappio)]

X duration,
credit

Luovutusvoittoja (tai -tap
pioita) sijoituksista tytäryri
tyksiin, yhteisyrityksiin ja
osakkuusyrityksiin koskevat
oikaisut

Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin teh yleinen käytäntö: IAS 7 20
dyistä sijoituksista aiheutuvia luovutusvoittoja (tai -tap
pioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset
[member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja
osakkuusyrityksiin; Voitto (tai tappio)]

X duration,
credit

Luovutusvoittoja (tai -tap
pioita) koskevat oikaisut,
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoit
toja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto
(tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Luo
vutukset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 20

L 326/51

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AdjustmentsForGainsLossesOn X duration,
ChangeInFairValueLessCost
credit
sToSellBiologicalAssets

Myynnistä aiheutuvilla
menoilla vähennetyn käyvän
arvon muutoksista johtuvia
voittoja (tai tappioita) koske
vat oikaisut, biologiset
hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden myynnistä aiheutuvilla
menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia
voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn X duration,
ChangeInFairValueOfDeriva
credit
tives

Johdannaisten käyvän arvon
muutoksista johtuvia voittoja
(tai tappioita) koskevat
oikaisut

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voit
toja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Johdannaiset [member]; Voitto (tai
tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn X duration,
FairValueAdjustmentInvest
credit
mentProperty

Käypää arvoa koskevista
oikaisuista johtuvia voittoja
(tai tappioita) koskevat oikai
sut, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista johtuvia
voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Sijoituskiinteistöt; Käypää arvoa koskevista oikaisuista
johtuvat voitot (tai tappiot), sijoituskiinteistöt; Voitto (tai
tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
Goodwill

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota kos
kevat oikaisut, liikearvo

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumis
tappiota koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Liikearvo; Arvon
alentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

FI

ifrs-full

L 326/52

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut,
joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
ExplorationAndEvaluationAs
sets

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut,
aktivoidut etsintä- ja
arviointimenot

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen tulosvaikuttei
yleinen käytäntö: IAS 7 20
sesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentu
mistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]; Arvon
alentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun
arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion
peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
Inventories

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut,
vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden tulosvaikutteisesti kirjattua arvon
yleinen käytäntö: IAS 7 20
alentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta)
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus;
Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjat
tuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion
peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
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AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut,
lainat ja ennakot

Lainojen ja ennakkojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvon yleinen käytäntö: IAS 7 20
alentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta)
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikuttei
sesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentu
mistappion peruutukseen)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut,
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tulosvaikuttei yleinen käytäntö: IAS 7 20
sesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentu
mistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistap
pioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Aineel
liset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
X duration,
LossReversalOfImpairment
debit
LossRecognisedInProfitOr
LossTradeAndOtherReceivables

Tulosvaikutteisesti kirjattua
arvonalentumistappiota (tai
arvonalentumistappion
peruutusta) koskevat oikaisut,
myyntisaamiset ja muut
saamiset

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tulosvaikutteisesti yleinen käytäntö: IAS 7 20
kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistap
pion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myynti
saamiset ja muut saamiset; Arvonalentumistappio; Oikai
sut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon
(tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikuttei
sesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumis
tappion peruutus)]
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LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss
LoansAndAdvances
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ifrs-full
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Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

ifrs-full

X duration,
debit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInDeferredIncome

Siirtovelkojen (tuloennakot)
lisäystä (tai vähennystä) kos
kevat oikaisut

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) kos yleinen käytäntö: IAS 7 20
kevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liike
toiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn)
nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot);
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInDepositsFromBanks

Pankkien tekemien talletusten Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä)
lisäystä (tai vähennystä) kos koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
kevat oikaisut
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset pankeilta;
Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInDepositsFromCustomers

Asiakkaiden tekemien talle
tusten lisäystä (tai vähen
nystä) koskevat oikaisut

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä)
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset asiakkailta;
Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInDerivativeFinancialLiabili
ties

Johdannaisvelkoihin kuulu
vien rahoitusvelkojen lisäystä
(tai vähennystä) koskevat
oikaisut

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä
(tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdan
naisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

L 326/55

Tuloerokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoimin
IAS 7 35
nassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai
tappio)]

Euroopan unionin virallinen lehti

Tuloverokulua koskevat
oikaisut

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähen yleinen käytäntö: IAS 7 20
nystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInFinancialLiabilitiesHeldFor debit
Trading

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävien rahoitusvelkojen
lisäystä (tai vähennystä) kos
kevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen yleinen käytäntö: IAS 7 20
lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäyte
tään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (lii
ketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus:
Rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoi
tuksessa pidettävien määritelmää; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInInsuranceReinsuranceAnd debit
InvestmentContractLiabilities

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja
sijoitussopimuksiin liittyvien
velkojen lisäystä (tai vähen
nystä) koskevat oikaisut

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liitty
vien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut,
joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Sijoitussopimusvelat]; Vakuutuksenanta
jana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutusso
pimuksiin perustuvat velat;

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInOtherCurrentLiabilities
debit

Muiden lyhytaikaisten velko
jen lisäystä (tai vähennystä)
koskevat oikaisut

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä)
yleinen käytäntö: IAS 7 20
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset velat;
Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

16.12.2019

Työsuhde-etuuksiin liittyvien
velkojen lisäystä (tai vähen
nystä) koskevat oikaisut
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AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInEmployeeBenefitLiabilities debit

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInOtherOperatingPayables

Muiden liiketoiminnan velko Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä)
jen lisäystä (tai vähennystä)
koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
koskevat oikaisut
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

Takaisinostosopimusten ja
lainaksi annettujen arvopape
rien käteisvakuuden lisäystä
(tai vähennystä) koskevat
oikaisut

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInTradeAccountPayable

Ostovelkojen lisäystä (tai
Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut,
vähennystä) koskevat oikaisut joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
debit
seInTradeAndOtherPayables

Ostovelkojen ja muiden vel Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä)
kojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio)
koskevat oikaisut
liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytet
tyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat;
Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopape
rien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat
oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoi
minnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) net
torahavirtaan. [Viittaus: Takaisinostosopimukset ja lai
naksi annettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai
tappio)]

L 326/57

Muiden velkojen lisäystä (tai Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikai yleinen käytäntö: IAS 7 20
vähennystä) koskevat oikaisut sut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Muut velat; Voitto (tai tappio)]
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AdjustmentsForIncreaseDecrea X duration,
seInOtherLiabilities
debit

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat yleinen käytäntö: IAS 7 20
oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoi
minnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) net
torahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Muut varauk
set [member]]

AdjustmentsForInterestExpense X duration,
debit

Korkokuluja koskevat
oikaisut

Korkokuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto
(tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoimin
nassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkokulut;
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration,
credit

Korkotuottoa koskevat
oikaisut

Korkotuottoa koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto yleinen käytäntö: IAS 7 20
(tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoimin
nassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkotuotot;
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAs
sets

X duration,
debit

Pitkäaikaisten omaisuuserien
luovutusvoittoja (tai -tap
pioita) koskevat oikaisut

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tap
yleinen käytäntö: IAS 7 14
pioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat;
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Varauksia koskevat oikaisut

Varauksia koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa
käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Varaukset; Voitto
(tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit X duration,
Loss
debit

Voiton (tai tappion) täsmäyt
tämiseksi tehtävät oikaisut

Oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoi
minnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) net
torahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

AdjustmentsForIncrea
seInOtherProvisionsAris
ingFromPassageOfTime

ifrs-full

FI

Ajan kulusta johtuvaa mui
den varausten lisäystä koske
vat oikaisut

ifrs-full

X duration,
debit

Nimike
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 20

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 20

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
debit

Osakeperusteisia maksuja
koskevat oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Osakkuusyritysten jakamatto Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikai yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
mia voittoja koskevat oikaisut sut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Voitto (tai
tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccount
edForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävien sijoitusten jaka
mattomia voittoja koskevat
oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFor
eignExchangeLossesGains

X duration,
debit

Realisoitumattomia kurssitap Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
pioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoi
oikaisut
minnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) net
torahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

FI

Voiton (tai tappion) täsmäyt
tämiseksi tehtävät oikaisut
[abstract]

16.12.2019

Etuliite

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut, joilla täs
mäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertynee
seen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viit
taus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
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Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jaka yleinen käytäntö: IAS 7 20
mattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään
voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoi
minnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pää
omaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Voitto (tai
tappio)]

L 326/59

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

AdjustmentsToReconcileProfit X duration,
LossOtherThanChangesInWork debit
ingCapital

ifrs-full

AdjustmentToCarrying
AmountsReportedUnderPrevi
ousGAAP

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketCon
sensusPriceMeasurementInput
Member

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia,
joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavir
taan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

X instant,
debit

Aiemman tilinpäätösnormis
ton mukaisiin sijoitusten kir
janpitoarvoihin tehdyn oikai
sun kokonaismäärä

Yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tytär-,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteis- ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten aiemman IFRS 1 31 c
tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn
oikaisun kokonaismäärä. [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset
[member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäry
ritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyri
tyksiin ja osakkuusyrityksiin; IFRS-standardit [member]]

member

Oikaisu markkinoilla määräy Tämä jäsen edustaa markkinoilla määräytyvään konsen
tyvään konsensuskeskihin
suskeskihintaan tehtävää oikaisua, jota käytetään
taan, määrittämisessä käytetty syöttötietona.
syöttötieto [member]

esimerkki: IFRS 13 B36 c

AdjustmentToProfitLossForPref X duration,
debit
erenceShareDividends

Etuosakkeille maksettavia
osinkoja koskeva oikaisu
voittoon (tai tappioon)

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voit
toon (tai tappioon) emoyrityksen kantaosakkeiden omis
tajille kuuluvan voiton (tai tappion) laskemiseksi. [Viit
taus: Etuosakkeet [member]; Voitto (tai tappio)]

esimerkki: IAS 33 Esimerkki 12
Laimentamattoman ja
laimennusvaikutuksella oikaistun
osakekohtaisen tuloksen
laskeminen ja esittäminen (kattava
esimerkki), esimerkki: IAS 33 70
a

AdministrativeExpense

Hallinnon kulut

Yhteisön hallinnollisiksi kuluiksi luokittelemien kulujen
määrä.

esimerkki: IAS 1 103,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 26 35 b vi

X duration,
debit

yleinen käytäntö: IAS 7 20
FI

Voiton (tai tappion) täsmäyt
tämiseksi tehtävät oikaisut,
lukuun ottamatta käyttöpää
oman muutoksia
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Advances

X instant,
credit

Saadut ennakot

Määrä, joka on saatu maksuina tulevaisuudessa luovutet
tavista tavaroista tai tuotettavista palveluista.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Mainoskulut

Mainostamisesta aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarry
ingValueReportedUnderPrevi
ousGAAPMember

member

Aiemman tilinpäätösnormis
ton mukaisiin kirjanpitoar
voihin tehdyn oikaisun koko
naismäärä [member]

Tämä jäsen edustaa aiemman tilinpäätösnormiston
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonais
IFRS 1 30 b
määrää. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Aiempi tilin
päätösnormisto [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDis
continuedOperationsMember

member

Jatkuvat ja lopetetut toimin
not yhteenlaskettuina
[member]

Tämä jäsen edustaa jatkuvia ja lopetettuja toimintoja
yhteenlaskettuina. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [mem
ber]; Jatkuva toiminta [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X instant

Alkuperäisen kirjaamisajan
kohdan käyvän arvon ja tran
saktiohinnan välisen vielä
tulosvaikutteisesti kirjaamat
toman erotuksen
kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos IFRS 7 28 b
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialAssociatesMember

Yksittäin tarkasteltuina epä
olennaiset osakkuusyritykset
yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osakkuusyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Osakkuus IFRS 12 21 c ii, tilinpäätöksessä
yritykset [member]]
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

L 326/61

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialBusinessCombinationsMem
ber

Yksittäin tarkasteltuina epä
olennaiset liiketoimintojen
yhdistämiset yhteenlasket
tuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia
liiketoimintojen yhdistämisiä yhteenlaskettuina. [Viittaus:
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialJointVenturesMember

Yksittäin tarkasteltuina epä
olennaiset yhteisyritykset
yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Yhteisyritykset IFRS 12 21 c i, tilinpäätöksessä
[member]]
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMem
ber

member

Kaikki arvostustyypit
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia arvostustyyppejä. Lisäksi se
edustaa ”Arvostaminen”-akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Kaikki ajanjaksot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ajanjaksoja. Lisäksi se edustaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 61, tilinpäätöksessä
”Maturiteetti”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.
esitettävät tiedot: IFRS 15 120 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 B35,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 B a
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B65
FI
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Yhteenlaskettuina rahavirtaa
tuottavat yksiköt, joihin koh
distettu liikearvon tai talou
delliselta vaikutusajaltaan
rajoittamattomien aineetto
mien hyödykkeiden määrä ei
ole merkittävä [member]

Tämä jäsen edustaa yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavia tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksiköitä, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta IAS 36 135
vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödyk
keiden määrä ei ole merkittävä. [Viittaus: Rahavirtaa
tuottavat yksiköt [member]; Liikearvo; Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Käyvät arvot yhteenlasket
tuina [member]

Tämä jäsen edustaa käypiä arvoja yhteenlaskettuina.
Lisäksi se edustaa ”Käypä arvo oletushankintamenona” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceBy
GroupAxis

axis

Maataloustuotteet ryhmittäin
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroup
Member

member

Maataloustuotteet, ryhmä
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ryhmiin jaoteltuja maatalous yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii
tuotteita. Lisäksi se edustaa ”Maataloustuotteet ryhmit
täin” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Lyhytaikaiset maataloustuotteet]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Lentokoneet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä
lentokoneita.
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AggregateNotSignificantIndi
vidualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsMember

FI

ifrs-full

16.12.2019
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esimerkki: IAS 16 37 e
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lentokoneet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineellisten käyttöomaisuus esimerkki: IAS 16 37 e
hyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toimin
noissa käytettäviä lentokoneita. [Viittaus: Aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Laskeutumisoikeudet lento
kentälle [member]

Tämä jäsen edustaa lentokentälle laskeutumisoikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierar
chyMember

member

Kaikki käypien arvojen hie
rarkian tasot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia käypien arvojen hierarkian
tasoja. Lisäksi se edustaa ”Käypien arvojen hierarkian
tasot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 142, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Kaikki muut segmentit
[member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintoja ja toimintasegment
tejä, jotka eivät ole raportoitavia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 115, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Vähennystili rahoitusvarojen
luottotappioita varten

Sen vähennystilin määrä, jolle kirjataan luottotappioista
johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 16 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem member
ber

Luottotappioita koskeva
vähennyserä [member]

Tämä jäsen edustaa vähennystiliä, jolle kirjataan luotto
tappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g

16.12.2019
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Elementin nimi / URI-rooli

AllYearsOfInsuranceClaim
Member

ifrs-full

member

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kaikki vakuutuskorvausvaa
teet kaikilta vuosilta
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutuskorvausvaateita kaikilta eri tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vuosilta. Lisäksi se edustaa ”Vakuutuskorvausvaateet eri
IFRS 17 130 – Voimaantulo
vuosilta” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. 1.1.2021

AmortisationAssetsRecognised X duration,
FromCostsIncurredToObtain
debit
OrFulfilContractsWithCus
tomers

Jaksottaminen, omaisuuserät,
jotka on kirjattu asiakassopi
muksen saamisesta tai täyttä
misestä aiheutuvista menoista

Kuluksi jaksotettu määrä omaisuuseristä, jotka on kir
jattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on
kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista; Jaksotettava kulu]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsur
anceContracts

X duration,
credit

Jaksottaminen, vakuutussopi Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
muksista johtuvat aktivoidut menojen kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Vakuutusso
hankintamenot
pimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Poistot;
Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG39 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Poistot aineettomista
hyödykkeistä

Aineettomista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä.
Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan syste
maattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusa
jan kuluessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Poistot muista aineettomista
hyödykkeistä kuin
liikearvosta

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta teh
tyjen poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Muut aineetto
mat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e vi

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 128 b
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineet
tomien hyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmä.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo;
Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLoss X duration,
esArisingOnBuyingReinsurance debit

Jälleenvakuutuksen ostami
sesta johtuvien voittojen (tai
tappioiden) jaksottaminen

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen
voittojen (tai tappioiden) kuluksi jaksotettu määrä. [Viit
taus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tap
piot), jotka johtuvat jälleenvakuutuksen ostamisesta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Poistoprosentti, muut aineet
tomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Käytetty poistoprosentti muiden aineettomien hyödykkei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den kuin liikearvon tapauksessa. [Viittaus: Muut aineetto IAS 38 118 a
mat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

X instant
AmountByWhichFinancialAs
setsRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMiti
gateMaximumExposureToCred
itRisk

Määrä, jolla nimenomaisesti
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi luoki
teltuihin rahoitusvaroihin liit
tyvät luottojohdannaiset tai
vastaavat instrumentit vähen
tävät luottoriskille alttiina
olevaa enimmäismäärää.

Määrä, jolla luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvai
IFRS 7 9 b
kutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin,
vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää.
[Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member];
Johdannaiset [member]; Luottoriskille alttiina oleva enim
mäismäärä; Rahoitusvarat]

ifrs-full

X instant
AmountByWhichLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstrumentsMiti
gateMaximumExposureToCred
itRisk

Määrä, jolla lainoihin tai mui
hin saamisiin liittyvät luotto
johdannaiset tai vastaavat
instrumentit vähentävät luot
toriskille alttiina olevaa
enimmäismäärää.

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luot IFRS 7 9 b – Voimassaolon
toriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat päättymispäivä 1.1.2021
ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Luottoriskille
alttiina oleva enimmäismäärä; Johdannaiset [member]]

16.12.2019

Poistomenetelmä, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Euroopan unionin virallinen lehti

AmortisationMethodIntangible text
AssetsOtherThanGoodwill

FI
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe X instant,
ferralAccountCreditBalanceHas debit
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyReversible

Määrä, jolla hintasääntelystä
johtuvan siirtyvän erän kre
ditsaldoa on vähennetty,
koska se ei ole enää kokonai
suudessaan peruutettavissa

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kre
ditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonai
suudessaan peruutettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe X instant,
ferralAccountDebitBalanceHas credit
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyRecoverable

Määrä, jolla hintasääntelystä
johtuvan siirtyvän erän
debetsaldoa on vähennetty,
koska se ei ole enää kokonai
suudessaan kerrytettävissä

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonai IFRS 14 36
suudessaan kerrytettävissä. [Viittaus: Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecover X instant,
ableAmountExceedsItsCarrying debit
Amount

Määrä, jolla yksikön kerrytet Määrä, jolla yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tävissä oleva rahamäärä ylit vissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon. [Viit
IAS 36 134 f i, tilinpäätöksessä
tää sen kirjanpitoarvon
taus: Kirjanpitoarvo [member]; Rahavirtaa tuottavat yksi esitettävät tiedot: IAS 36 135 e i
köt [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAs
signedToKeyAssumption
MustChangeInOrderForUnit
sRecoverableAmountToBeE
qualToCarryingAmount

X.XX instant Määrä, jolla keskeiselle ole
tukselle annetun arvon pitää
muuttua, jotta yksikön kerry
tettävissä oleva rahamäärä
olisi yhtä suuri kuin sen
kirjanpitoarvo

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää
muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä
olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Kirjan
pitoarvo [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityFor
ProvisionOfKeyManagement
PersonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEntity

X duration,
debit

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenki IAS 24 18A
löiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä. [Viit
taus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat
avainhenkilöt [member]; Erilliset johtamispalveluja tuot
tavat yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 36
FI

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 f iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 135 e iii

Euroopan unionin virallinen lehti
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Erillisen johtamispalveluja
tuottavan yhteisön tuotta
mista palveluista, jotka kos
kevat johtoon kuuluvien
avainhenkilöiden tehtäviä,
yhteisölle aiheutunut
rahamäärä

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Luokittelujen tai esittämista Rahamäärä, joka luokitellaan uudelleen, kun yhteisö
pojen muutoksien rahamäärä muuttaa tilinpäätöksen luokittelua tai esittämistapaa.

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 41 b

AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCom X duration
prehensiveIncomeRealisedAt
Derecognition

Muissa laajan tuloksen erissä
esitetty määrä, joka on reali
soitu, kun rahoitusvelka on
kirjattu pois taseesta

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on rea tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lisoitu, kun nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikut IFRS 7 10 d
teisesti arvostettaviksi luokitellut rahoitusvelat on kirjattu
pois taseesta. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi X duration,
tOrLossToOtherComprehen
debit
siveIncomeApplyingOverlayAp
proach

Voitosta tai tappiosta muihin
laajan tuloksen eriin siirretty
määrä overlay-lähestymista
paa sovellettaessa

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siir
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
retty määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, esi IFRS 4 35D a – Tulee voimaan,
tettynä erillisenä tulosvaikutteisena eränä.
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi X duration,
debit
tOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

Voitosta tai tappiosta muihin
laajan tuloksen eriin siirretty
määrä overlay-lähestymista
paa sovellettaessa, äskettäin
nimenomaisesti määritetyt
rahoitusvarat

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siir
retty määrä, kun kyseessä ovat äskettäin nimenomaisesti
määritetyt rahoitusvarat ja kun sovelletaan overlay-lähes
tymistapaa.
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ifrs-full

FI

X duration

Nimike
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L f i – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Voitosta tai tappiosta muihin
laajan tuloksen eriin siirretty
määrä overlay-lähestymista
paa sovellettaessa, ennen
veroja

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siir
retty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen
veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachNetOfTax

X duration,
credit

Voitosta tai tappiosta muihin Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siir
laajan tuloksen eriin siirretty retty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot
määrä overlay-lähestymista
huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]
paa sovellettaessa, verot huo
mioon otettuina

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelat
ingToNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsHeldForSale

X instant,
credit

Määrä, joka on kirjattu mui
hin laajan tuloksen eriin ja
kertynyt omaan pääomaan ja
joka liittyy myytävänä ole
viksi luokiteltuihin pitkäaikai
siin omaisuuseriin tai luovu
tettavien erien ryhmiin

Euroopan unionin virallinen lehti

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachBeforeTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä ole IFRS 5 38, esimerkki: IFRS 5
viksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovu Esimerkki 12
tettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luo
kitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien
ryhmät; Muut rahastot; Muut laajan tuloksen erät; Myytä
vänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät
[member]]

L 326/69

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Määrä, joka on kirjattu pois
rahavirran suojausrahastosta
ja sisällytetty sellaisen muun
kuin rahoitusvaroihin kuulu
van omaisuuserän (tai muun
kuin rahoitusvelkoihin kuulu
van velan) tai kiinteäehtoisen
sitoumuksen, johon sovelle
taan käyvän arvon suojaus
laskentaa, alkuperäiseen han
kintamenoon tai muuhun
kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuu IFRS 9 6.5.11 d i, tilinpäätöksessä
luvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin
esitettävät tiedot: IFRS 7 24E a
kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon
sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen
hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus:
Rahavirran suojausrahasto]

AmountRemovedFromReserve X duration,
OfChangeInValueOfForeignCur debit
rencyBasisSpreadsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLi
abilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Määrä, joka on kirjattu pois
eri valuuttojen välisten viite
koronvaihtosopimusten pree
mioiden arvonmuutosrahas
tosta ja sisällytetty sellaisen
muun kuin rahoitusvaroihin
kuuluvan omaisuuserän (tai
muun kuin rahoitusvelkoihin
kuuluvan velan) tai kiinteäeh
toisen sitoumuksen, johon
sovelletaan käyvän arvon
suojauslaskentaa, alkuperäi
seen hankintamenoon tai
muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viite tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahas IFRS 9 6.5.16
tosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin
kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin
kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon
sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen
hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus:
Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree
mioiden arvonmuutosrahasto]

ifrs-full

16.12.2019

AmountRemovedFromReserve X duration,
OfCashFlowHedgesAndInclude debit
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLi
abilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka aiheutuu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista, omaan pää
IFRS 5 38, esimerkki: IFRS 5
omaan kertyneistä määristä, jotka liittyvät myytävänä
Esimerkki 12
oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luo
vutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi
luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien
erien ryhmät; Muut laajan tuloksen erät]

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelat
ingToNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsHeldForSaleMem
ber

FI

Määrä, joka on kirjattu mui
hin laajan tuloksen eriin ja
kertynyt omaan pääomaan ja
joka liittyy myytävänä ole
viksi luokiteltuihin pitkäaikai
siin omaisuuseriin ja luovu
tettavien erien ryhmiin
[member]

ifrs-full

member

Nimike

L 326/70

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Määrä, joka on kirjattu pois
termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutosra
hastosta ja sisällytetty sellai
sen muun kuin rahoitusvaroi
hin kuuluvan omaisuuserän
(tai muun kuin rahoitusvel
koihin kuuluvan velan) tai
kiinteäehtoisen sitoumuksen,
johon sovelletaan käyvän
arvon suojauslaskentaa, alku
peräiseen hankintamenoon
tai muuhun kirjanpitoarvoon

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen IFRS 9 6.5.16
muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai
muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiin
teäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon
suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai
muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Termiinisopimusten
korko-osuuksien arvonmuutosrahasto]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve X duration,
OfChangeInValueOfTimeValue debit
OfOptionsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLi
abilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Määrä, joka on kirjattu pois
optioiden aika-arvon arvon
muutosrahastosta ja sisälly
tetty sellaisen muun kuin
rahoitusvaroihin kuuluvan
omaisuuserän (tai muun kuin
rahoitusvelkoihin kuuluvan
velan) tai kiinteäehtoisen
sitoumuksen, johon sovelle
taan käyvän arvon suojaus
laskentaa, alkuperäiseen han
kintamenoon tai muuhun
kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvon tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.15 b i
muutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin
rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin
rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen
sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslas
kentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kir
janpitoarvoon. [Viittaus: Optioiden aika-arvon arvon
muutosrahasto]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLos X duration,
sApplyingIFRS9FinancialAsset debit
sToWhichOverlayApproachIs
Applied

Tulosvaikutteisesti esitetty
määrä sovellettaessa IFRS
9:ää, rahoitusvarat, joihin
sovelletaan overlay-lähesty
mistapaa

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää
sellaisista rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlaylähestymistapaa.
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AmountRemovedFromReserve X duration,
debit
OfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tractsAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLi
abilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L d i – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran
L 326/71

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

axis

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvat määrät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

X duration,
debit

Aiheutuneet rahamäärät,
Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
vakuutussopimuksista johtu menojen lisäys, joka johtuu aiheutuneiden menojen raha
vat aktivoidut hankintamenot määristä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat akti
voidut hankintamenot]

esimerkki: IFRS 4 IG39 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Vaadittaessa maksettavat
Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS
määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista.
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 c – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Maksettavat rahamäärät, lähi Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat maksettavat rahamäärät.
piiriliiketoimet
[Viittaus: Lähipiiri [member]] [Viittaus: Lähipiiri
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 20, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeIn X instant,
credit
RespectOfTransferredAssets

Siirron saajalle siirretyistä
varoista maksettavat muut
rahamäärät

16.12.2019

Siirron saajalle siirretyistä rahoitusvaroista maksettavat
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muut rahamäärät kuin diskonttaamattomat lähtevät raha IFRS 7 42E d
virrat joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois
kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esimer
kiksi optiosopimuksessa määrätty merkintähinta). [Viit
taus: Rahoitusvarat]
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AmountsArisingFromInsur
anceContractsAxis

FI

ifrs-full

L 326/72

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Saamiset, lähipiiriliiketoimet

Dokumentaation nimike

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat saamiset. [Viittaus: Lähi
piiri [member]] [Viittaus: Lähipiiri [member]]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 20, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

AmountsReceivableRelatedPar
tyTransactions

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorClas
sOfAssetsAcquiredAndLiabili
tiesAssumedAbstract

Kustakin tärkeimmästä han
kittujen varojen ja vastatta
viksi otettujen velkojen luo
kasta hankinta-ajankohtana
kirjatut määrät [abstract]

ifrs-full

AmountsRecognisedForTrans X duration
actionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

Kirjatut määrät liiketoimista,
jotka kirjataan erillään liike
toimintojen yhdistämisessä
tapahtuvasta varojen hankin
nasta ja velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liike tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankin IFRS 3 B64 l iii
nasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liike
toimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainstFair
ValueOfFinancialAssetsOnRe
classificationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCate
goryBeforeTax

Määrät, jotka on kirjattu pois
omasta pääomasta ja oikaistu
rahoitusvarojen käypää arvoa
vastaan, kun luokittelua on
muutettu siirtämällä ne pois
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmästä,
ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja
oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luo
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryh
mästä, ennen veroja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

X instant,
debit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 5.6.5

L 326/73

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainstFair
ValueOfFinancialAssetsOnRe
classificationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCate
goryNetOfTax

X duration,
debit

Määrät, jotka on kirjattu pois
omasta pääomasta ja oikaistu
rahoitusvarojen käypää arvoa
vastaan, kun luokittelua on
muutettu siirtämällä ne pois
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmästä,
verot huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja
oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luo
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryh
mästä, verot huomioon otettuina. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
X duration,
quityAndIncludedInCarrying
debit
AmountOfNonfinancialAssetLi
abilityWhoseAcquisitionOrIn
currenceWasHedgedHigh
lyProbableForecastTransaction
BeforeTax

Määrät, jotka on kirjattu pois
omasta pääomasta ja sisälly
tetty sellaisen muun kuin
rahoitusvaroihin kuuluvan
omaisuuserän tai muun kuin
rahoitusvelkoihin kuuluvan
velan kirjanpitoarvoon, jonka
hankinta tai syntyminen oli
suojattu erittäin todennäköi
nen ennakoitu liiketoimi,
ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisäl
lytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan
omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan
velan alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjan
pitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu
erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen
veroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable X instant,
MasterNettingArrangementOr credit
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssets

Määrät, joita koskee toimeen Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen net tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pantavissa oleva yleinen net toutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole IFRS 7 13C d
toutusjärjestely tai vastaavan kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]
lainen sopimus ja joita ei ole
kuitattu rahoitusvaroja
vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssetsAbstract

Määrät, joita koskee toimeen
pantavissa oleva yleinen net
toutusjärjestely tai vastaavan
lainen sopimus ja joita ei ole
kuitattu rahoitusvaroja vas
taan [abstract]

FI

ifrs-full

L 326/74

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Määrät, joita koskee toimeen Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen net tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pantavissa oleva yleinen net toutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole IFRS 7 13C d
toutusjärjestely tai vastaavan kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]
lainen sopimus ja joita ei ole
kuitattu rahoitusvelkoja
vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesAb
stract

Määrät, joita koskee toimeen
pantavissa oleva yleinen net
toutusjärjestely tai vastaavan
lainen sopimus ja joita ei ole
kuitattu rahoitusvelkoja vas
taan [abstract]

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
debit
ReclassifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

Määrä, joka olisi siirretty voi
tosta tai tappiosta muihin
laajan tuloksen eriin overlaylähestymistapaa sovellet
taessa, jos rahoitusvarojen
nimenomaista määrittämistä
ei olisi peruutettu

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin
laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen nimenomaista
määrittämistä overlay-lähestymistavan kohteeksi ei olisi
peruutettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L f ii – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen
ReportedInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFinan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Määrä, joka olisi esitetty
tulosvaikutteisesti, jos olisi
sovellettu IAS 39:ää, rahoi
tusvarat, joihin sovelletaan
overlay-lähestymistapaa

Määrä, joka rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlaylähestymistapaa, olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi
sovellettu IAS 39:ää.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L d ii – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

AmountsSubjectToEnforceable X instant,
MasterNettingArrangementOr debit
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Niiden rahoitusvarojen ikäja
kauma, joihin liittyvä suori
tus on viivästynyt mutta joi
den arvo ei ole alentunut
[text block]

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suori
tus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 37 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGrad
ingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina
olevista kohteista käyttäen
ulkoista luottoluokitusjärjes
telmää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista ulkoista luottoluo
kitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen.
[Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Ulkoiset
luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingInternalCreditGrad
ingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina
olevista kohteista käyttäen
sisäistä luottoluokitusjärjestel
mää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista sisäistä luottoluo
kitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen.
[Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Sisäiset
luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAsset
sThatAreIndividuallyDeter
minedToBeImpaired

text block

Erittely rahoitusvaroista, joi
den on yksittäin tarkastel
tuina todettu olevan arvol
taan alentuneita [text block]

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
todettu olevan arvoltaan alentuneita, mukaan luettuina
IFRS 7 37 b – Voimassaolon
ne tekijät, jotka yhteisö on ottanut huomioon määrittäes päättymispäivä 1.1.2021
sään, onko niiden arvo alentunut. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

16.12.2019

text block
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AnalysisOfAgeOfFinancialAs
setsThatArePastDueButNotIm
paired

FI

ifrs-full

L 326/76

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDis
continueOperationMember

member

Tiedottaminen toiminnon
Tämä jäsen edustaa tiedottamista toiminnon lopettamista esimerkki: IAS 10 22 b
lopettamista koskevasta suun koskevasta suunnitelmasta.
nitelmasta [member]

ifrs-full

AnnouncingOrCom
mencingImplementationOfMa
jorRestructuringMember

member

Merkittävästä toiminnan
uudelleenjärjestelystä tiedot
taminen tai tällaisen järjeste
lyn toimeenpanon aloittami
nen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävästä toiminnan uudelleen
esimerkki: IAS 10 22 e
järjestelystä tiedottamista tai tällaisen järjestelyn toimeen
panon aloittamista.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Sovellettava verokanta

Sovellettava tuloverokanta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture X.XX instant Maatalouskäytössä olevan
maan pinta-ala

Yhteisön maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstru
mentsHeld

X instant,
debit

Hallussa olevat omaisuuseriin Sellaisten hallussa olevien vieraan pääoman ehtoisten
perustuvat vieraan pääoman instrumenttien määrä, jotka perustuvat omaisuuseriin.
ehtoiset instrumentit
[Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Omaisuuseriin perustuva
rahoitus [member]

esimerkki: IFRS 12 B23 b

16.12.2019

Etuliite

Tuottojen ja kulujen erittely
[abstract]
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriin perustuvaa rahoitusta.

L 326/77

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Omaisuuseriin perustuvat
arvopaperit, järjestelyyn kuu
luvien varojen käypään
arvoon sisältyvä määrä

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden määrä, joka
sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen
käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat,
käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

X instant,
AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingentLia debit
bilitiesInBusinessCombination

Odotettavissa olevan kor
vauksen perusteella kirjattu
omaisuuserä, ehdolliset velat
liiketoimintojen
yhdistämisessä

Liiketoimintojen yhdistämisessä ehdollisista veloista odo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavissa olevien korvausten perusteella kirjattu varojen IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Odotettavissa esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j
oleva korvaus, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämi
sessä; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementOtherProvi
sions

X instant,
debit

Odotettavissa olevan kor
Sellaisten varojen määrä, jotka on kirjattu muihin
vauksen perusteella kirjattu
varauksiin liittyvien odotettavissa olevien korvausten
omaisuuserä, muut varaukset perusteella. [Viittaus: Odotettavissa oleva korvaus, muut
varaukset; Muut varaukset]

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Varat

L 326/78

Etuliite

esimerkki: IAS 19 142 g
FI

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 55, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 b, tilinpäätöksessä
Voimaantulo 1.1.2020: Sellaisten olemassa olevien talou esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e,
dellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön mää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
räysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena.
IFRS 8 28 c, tilinpäätöksessä
Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa
esitettävät tiedot: IFRS 8 23
taloudellista hyötyä.

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 85 c

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Sellaisten voima
varojen määrä (a) jotka ovat yhteisön määräysvallassa
aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) josta yhtei
sölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä.

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

AssetsAbstract

Varat [abstract]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Varat ja velat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

axis

Myytävänä oleviksi luokitellut Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
omaisuuserät ja velat [axis]
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Myytävänä oleviksi luokitellut Tämä jäsen edustaa myytävänä oleviksi luokiteltuja omai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisuuserät ja velat
suuseriä ja velkoja. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikai IFRS 5 38
[member]
set omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytä
vänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin;
Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryh
mät [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Varat ja velat [member]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Tämä jäsen edustaa varoja ja velkoja. Lisäksi se edustaa
”Varat ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä. [Viittaus: Varat; Velat] [Viittaus: Varat; Velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125
L 326/79

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Omaisuuserät ja velat, joita ei Tämä jäsen edustaa omaisuuseriä ja velkoja, joita ei ole
ole luokiteltu myytävänä ole luokiteltu myytävänä oleviksi. Lisäksi se edustaa ”Myytä
vänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat” -akselin
viksi [member]
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Myytä
vänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat,
jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovu
tettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut
luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances

X instant,
debit

Varat ja hintasääntelystä joh
tuvien siirtyvien erien
debetsaldot

Varojen ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
debetsaldojen määrä. [Viittaus: Varat; Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplo
X instant,
rationForAndEvaluationOfMin debit
eralResources

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista johtuvat
varat

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä syntyneiden varojen määrä sen jälkeen, kun
yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella,
sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutetta
vuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
debit

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvat varat

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kirjattujen varojen
määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
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AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Hallussa olevat vakuudet,
jotka voi myydä tai pantata
edelleen ilman että vakuuden
omistaja on lyönyt laimin
velvoitteitaan, käypä arvo

Sellaisten hallussa olevien vakuuksien käypä arvo, jotka
voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden
omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä
arvo [member]]

Viitteet

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabili
member
tiesArisingFromFinancingActiv
itiesMember

Hallussa oleva varat rahoituk Tämä jäsen edustaa varoja, joita pidetään rahoituksesta
sesta johtuvien velkojen suo johtuvien velkojen suojausta varten. [Viittaus: Varat;
jausta varten [member]
Rahoituksesta johtuvat velat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta
johtuvien velkojen
täsmäytyslaskelma, esimerkki:
IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

Varat vähennettyinä lyhytai
kaisilla veloilla

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Etuusjärjestelyn varat (tai
velat)

Eläke-etuusjärjestelyn varojen määrä vähennettynä muilla tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
veloilla kuin luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmate
IAS 26 35 a
maattisen nykyarvon määrällä.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Varat, jotka on saatu otta
malla omistukseen vakuus tai
vaatimalla muita luoton laa
tua parantavia eriä

Sellaisten varojen määrä, jotka yhteisö on saanut otta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
malla omistukseensa hallussaan olevan vakuuden tai vaa IFRS 7 38 a
timalla muita luoton laatua parantavia eriä (esimerkiksi
takauksia). [Viittaus: Takaukset [member]]

X instant,
debit

X instant,
debit

Varojen määrä vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 15 a

Varat vähennettyinä lyhytai
kaisilla veloilla [abstract]

L 326/81

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAt
FairValue
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ifrs-full

FI

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashE X duration,
quivalentsInSubsidiaryOrBusi debit
nessesAcquiredOrDis
posed2013

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Eläke-etuusjärjestelyjen hallussa olevien varojen määrä.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

Muut varat kuin rahavarat
hankituissa tai luovutetuissa
tytäryrityksissä tai liiketoi
minnoissa

Muiden varojen kuin rahavarojen määrä tytäryrityksissä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu IAS 7 40 d
tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

X instant,
debit

Omaisuuserät, jotka on kir
jattu asiakassopimuksen saa
misesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu asiakas tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista
IFRS 15 128 a
menoista. Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat
menot ovat lisämenoja, joita yhteisölle syntyy sopimuk
sen saamiseksi, ja joita sille ei olisi syntynyt, jos sopi
musta ei olisi saatu. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat
menot liittyvät välittömästi sopimukseen tai ennakoituun
sopimukseen, jonka yhteisö pystyy nimenomaisesti
yksilöimään.

AssetsRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X instant,
debit

Yhteisön tilinpäätökseen kir
jatut varat, jotka koskevat
strukturoituja yhteisöjä

Yhteisön tilinpäätökseen kirjattujen varojen määrä liit
tyen sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viittaus:
Varat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät struktu
roidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 29 a

AssetsSoldOrRepledgedAsCol
lateralAtFairValue

X instant,
debit

Myydyt tai edelleen pantatut
vakuudet ilman että vakuu
den omistaja on lyönyt lai
min velvoitteitaan, käypä
arvo

Sellaisten vakuuksien käypä arvo, joiden myyminen tai
edelleen panttaaminen on ollut sallittua ilman että
vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viit
taus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 15 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 a i

16.12.2019

Etuusjärjestelyn varat

Euroopan unionin virallinen lehti

AssetsOfBenefitPlan

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Omaisuuserät, jotka yhteisö
pitää edelleen taseessaan

ifrs-full

AssetsThatEntityContinue
sToRecogniseToExtentOfCon
tinuingInvolvement

X instant,
debit

Omaisuuserät, jotka yhteisö
Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pitää edelleen taseessaan siltä pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt
IFRS 7 42D f
osin kuin sillä on säilynyt
intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]
intressi

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRe
strictionsApply

X instant,
debit

Varat, joita koskevat merkit
tävät rajoitukset

Sellaisten konsernintilinpäätökseen kuuluvan konsernin
varojen määrä, joita koskevat merkittävät rajoitukset
(esim. lakiin, sopimukseen tai määräykseen perustuvat)
liittyen yhteisön kykyyn päästä käsiksi konsernin varoi
hin tai käyttää niitä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructure
dEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration,
credit

Strukturoiduille yhteisöille
siirretyt varat, siirtämisajan
kohtana

Kaikkien strukturoiduille yhteisöille siirrettyjen varojen
määrä siirtämisajankohtana. [Viittaus: Konsernitilinpää
tökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContract X instant,
debit
sAndReinsuranceContractsIs
sued

Vakuutuksenantajana tehtyi
hin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat varat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien varojen määrä.
[Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IAS 1 55 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG20
b – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus:
IFRS 7 42D e
Rahoitusvarat]

L 326/83

X instant,
debit
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AssetsThatEntityContinue
sToRecognise

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Annettuihin jälleenvakuutuk
siin perustuvat varat

Sellaisiin jälleenvakuutuksiin perustuvien varojen määrä,
joissa yhteisö on vakuutuksenottaja.

esimerkki: IAS 1 55 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG20
c – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithin
NextFinancialYear

X instant,
debit

Varat, joihin liittyy merkittävä Sellaisten varojen määrä, joihin liittyvät oletukset aiheut
olennaisten oikaisujen riski
tavat merkittävän riskin kyseisten varojen arvojen muut
seuraavan tilikauden aikana
tumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Rahoitusvaroihin liittyvät
Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen
velat, jotka yhteisö pitää edel määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan.
leen taseessaan
[Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToEx
tentOfContinuingInvolvement

X instant,
credit

Rahoitusvaroihin liittyvät
Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen
velat, jotka yhteisö pitää edel määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin
leen taseessaan siltä osin kuin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]
sillä on säilynyt intressi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Osakkuusyritykset [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B4 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M a – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Tämä jäsen edustaa yhteisöjä, joissa sijoittajalla on huo
mattava vaikutusvalta.

16.12.2019

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

AssetsUnderReinsuranceCeded

FI

ifrs-full

L 326/84

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Hankintameno [member]

Tämä jäsen edustaa hankintamenoon perustuvaa arvosta
mista. Hankintameno on omaisuuserän hankkimisesta
suoritettujen rahavarojen määrä tai annetun muun vastik
keen käypä arvo omaisuuserän hankinta- tai valmistusa
jankohtana tai, milloin tämä on sovellettavissa, määrä,
joka kyseiselle omaisuuserälle osoitetaan sitä alun perin
kirjanpitoon merkittäessä muiden IFRS-standardien
nimenomaisten vaatimusten mukaisesti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueMod
elMember

member

Arvostus hankintamenoon tai
IFRS 16:n mukaisesti käyvän
arvon mallia sovellettaessa
[member]

Tämä jäsen edustaa arvostusta hankintamenon tai IFRS
16:n perusteella, kun yhteisö yleensä soveltaa käyvän
arvon mallia omaisuusluokan arvostamiseen. [Viittaus:
Hankintameno [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Käypä arvo [member]

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon perustuvaa arvosta
mista. Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän
myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markki
naosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavan
mukaisessa liiketoimessa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration,
debit

Tilintarkastajan palkkio

Yhteisön tilintarkastajille maksettujen tai maksettavien
palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

L 326/85

Tilintarkastajan palkkio
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

AtCostMember

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Tilintarkastajan palkkio tili
tarkastuspalveluista

Yhteisön tilintarkastajille tilintarkastuspalveluista makset yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

ifrs-full

AuditorsRemunera
tionForOtherServices

X duration,
debit

Tilintarkastajan palkkio
muista palveluista

Yhteisön tilintarkastajille maksetut tai maksettavat palk
kiot palveluista, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen
samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForT
axServices

X duration,
debit

Tilintarkastajan palkkio
veropalveluista

Yhteisön tilintarkastajille veropalveluista maksettujen tai
maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

Hyväksytyt pääomasitoumuk Sellaisten yhteisön hyväksymien pääomasitoumusten
set, joista ei ole tehty
määrä, joista yhteisö ei ole tehnyt sopimusta. [Viittaus:
sopimusta
Pääomasitoumukset]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Euroopan unionin virallinen lehti

AuditorsRemunerationForAu
ditServices

FI

ifrs-full

L 326/86

Etuliite

Myytävissä olevat rahoitusva
rat [abstract]

Keskimääräinen efektiivinen
veroaste

Verokulu (tai -tuotto) jaettuna kirjanpidon tuloksella.
[Viittaus: Kirjanpidon tulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii

16.12.2019

X instant,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Keskimääräinen
valuuttakurssi

Yhteisön käyttämä keskimääräinen valuuttakurssi. Valuut yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
takurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Keskimääräinen työntekijöi
den lukumäärä

Yhteisön palveluksessa kauden aikana olleiden työnteki
jöiden keskimääräinen lukumäärä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX instant Suojausinstrumentin keski
määräinen hinta

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta. [Viittaus:
Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 B

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX instant Suojausinstrumentin keski
määräinen kurssi

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi. [Viittaus:
Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 B

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccounts
FromCustomers

X instant,
credit

Asiakkaiden käyttötilien
saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden käyttötilien saldo
jen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Asiakkaiden vaadittaessa
maksettavien talletusten
saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden vaadittaessa mak
settavien talletusten saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Asiakkaiden muiden talletus
ten saldot

Sellaisten yhteisön hallussa olevien asiakkaiden talletusti yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
lien saldojen määrä, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen
samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

L 326/87

X.XX
duration
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AverageForeignExchangeRate
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

BalancesOnTermDepositsFrom X instant,
Customers
credit

Asiakkaiden määräaikaistalle Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden määräaikaistalletus yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tusten saldot
ten saldojen määrä.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Saldot pankeissa

Pankeissa pidettävien rahavarojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Pankkivekseleitä koskevat
varat

Varoiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Pankkivekseleitä koskevat
velat

Veloiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Pankki- ja vastaavat kulut

Yhteisön kuluiksi kirjaamien pankkikulujen ja vastaavien
kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandatoryRe
serveDeposits

X instant,
debit

Muut tilien saldot keskuspan Muiden keskuspankkitilien saldojen kuin pakollisten
keissa kuin pakolliset vähim vähimmäisvarantotalletusten määrä. [Viittaus: Pakolliset
mäisvarantotalletukset
vähimmäisvarantotalletukset keskuspankeissa]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Pankkilainat, diskonttaamat
tomat rahavirrat

esimerkki: IFRS 7 B11D,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Hallussa olevat pankkien vel Yhteisön hallussa olevien pankkien liikkeeseen laskemien yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus:
kainstrumentit
Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

FI

ifrs-full

L 326/88

Etuliite
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Pankkilainoihin liittyvien sopimuksiin perustuvien dis
konttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Lainat]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

BankingArrangementsClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Muut rahoitusjärjestelyt,
muiksi rahavaroiksi
luokitellut

Sellaisten rahoitusjärjestelyjä edustavien rahavarojen luo
kittelu, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa
tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
rahavarat kuin käteisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

X instant,
credit

Luotolliset tilit

Olemassa olevat rahavarat ylittävä, tililtä nostettu määrä.
Tämän katsotaan olevan pankin antama lyhytaikainen
luoton pidennys. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarn
ingsLossPerShare

X.XX
duration

Laimentamaton ja laimennus Osakekohtaisen tuloksen määrä, kun laimentamattomat
vaikutuksella oikaistu osake ja laimennusvaikutuksella oikaistut arvot ovat yhtä suu
kohtainen tulos (tai tappio)
ria. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai
tappio); Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarn
ingsLossPerShareFromContin
uingOperations

X.XX
duration

Jatkuvan toiminnan laimenta
maton ja laimennusvaikutuk
sella oikaistu osakekohtainen
tulos (tai tappio)

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaiku
tuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viit
taus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

X.XX
BasicAndDilutedEarn
duration
ingsLossPerShareFromContin
uingOperationsIncludingNet
MovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Jatkuvan toiminnan laimenta
maton ja laimennusvaikutuk
sella oikaistu osakekohtainen
tulos (tai tappio), mukaan
lukien hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldojen
nettomuutos ja siihen liitty
vien laskennallisten verojen
nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osake tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio), mukaan IFRS 14 26
lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen
nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen
nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvai
kutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio);
Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän
laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta
[member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Laimentamaton ja laimennus
vaikutuksella oikaistu osake
kohtainen tulos (tai tappio)
lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osake yleinen käytäntö: IAS 1 85
kohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista.
[Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

ifrs-full

X.XX
BasicAndDilutedEarn
ingsLossPerShareFromDiscon duration
tinuedOperationsIncludingNet
MovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Laimentamaton ja laimennus
vaikutuksella oikaistu osake
kohtainen tulos (tai tappio)
lopetetuista toiminnoista,
mukaan lukien hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos ja
siihen liittyvien laskennallis
ten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osake tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista,
IFRS 14 26
mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten
verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimen
nusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tap
pio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liitty
vän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toimin
not [member]]

ifrs-full

X.XX
BasicAndDilutedEarn
ingsLossPerShareIncludingNet duration
MovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Laimentamaton ja laimennus
vaikutuksella oikaistu osake
kohtainen tulos (tai tappio),
mukaan lukien hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos ja
siihen liittyvien laskennallis
ten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osake tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasäänte IFRS 14 26
lystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja
siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos.
[Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai
tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennalli
sen veron nettomuutos]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPer
ShareAbstract

Laimentamaton ja laimennus
vaikutuksella oikaistu osake
kohtainen tulos [abstract]

16.12.2019

X.XX
duration
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BasicAndDilutedEarn
ingsLossPerShareFromDiscon
tinuedOperations
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX
duration

Laimentamaton osakekohtai
nen tulos (tai tappio)

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Jatkuvan toiminnan laimenta Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
maton osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen
IAS 33 66
(tai tappio)
tulos (tai tappio); Jatkuva toiminta [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsIn
cludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X.XX
duration

Jatkuvan toiminnan laimenta
maton osakekohtainen tulos
(tai tappio), mukaan lukien
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen
nettomuutos

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien
IFRS 14 26
siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimenta
maton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tap
pioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen
veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Laimentamaton osakekohtai
nen tulos (tai tappio) lopete
tuista toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopete
tuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton osakekoh
tainen tulos (tai tappio); Lopetetut toiminnot [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

BasicEarningsLossPerShare

FI

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappio) (osoittaja) jaettuna kauden aikana ulkona ole IAS 33 66
vien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiar
volla (nimittäjä).

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 68
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX
duration

Laimentamaton osakekohtai
nen tulos (tai tappio) lopete
tuista toiminnoista, mukaan
lukien hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldojen
nettomuutos ja siihen liitty
vien laskennallisten verojen
nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen lopetetun toiminnan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtu IFRS 14 26
vien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liitty
vien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Lai
mentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon
tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennalli
sen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X.XX
duration

Laimentamaton osakekohtai
nen tulos (tai tappio),
mukaan lukien hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos ja
siihen liittyvien laskennallis
ten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien IFRS 14 26
saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten
verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osake
kohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron
nettomuutos]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Laimentamaton osakekohtai
nen tulos [abstract]

ifrs-full

text
BasisForAttributingRevenues
FromExternalCustomersToIndi
vidualCountries

Kuvaus perusteesta, jonka
mukaan ulkoisilta asiakkailta
saadut tuotot kohdistetaan
yksittäisille maille

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta
saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille. [Viittaus:
Tuotot]
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BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33 a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Tuottavat biologiset hyödyk
keet [member]

Tämä jäsen edustaa tuottavia biologisia hyödykkeitä.
esimerkki: IAS 41 43
Tuottavat biologiset hyödykkeet ovat muita kuin kulutet
tavia biologisia hyödykkeitä. [Viittaus: Biologiset hyödyk
keet; Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Tuottavat kasvit

Tuottavia kasveja edustavat aineelliset käyttöomaisuus
esimerkki: IAS 16 37 i
hyödykkeet. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käyte
tään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaami
seen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin
yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myy
dyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satun
naisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myyn
nissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Tuottavat kasvit [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk
esimerkki: IAS 16 37 i
keiden luokkaa, joka edustaa tuottavia kasveja. Tuottava
kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuottei
den tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odote
taan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja
(c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuot
teena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä pois
tamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Maksetut tai maksettavat
etuudet

Eläke-etuusjärjestelyihin maksettujen tai maksettavien
etuuksien määrä.

Euroopan unionin virallinen lehti

BearerBiologicalAssetsMember

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b v
L 326/93

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan liiketoiminto IFRS 3 B64 h iii
jen yhdistämisissä hankituista saamisista. [Viittaus: Liike
toimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biologiset hyödykkeet

Varoiksi kirjattujen elävien eläinten tai kasvien määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 f, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiset hyödykkeet, ikä
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä iän
mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyö
dykkeet iän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
niä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiset hyödykkeet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet iän
mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiset hyödykkeet ryh
män mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 41

16.12.2019

Hankinta-ajankohdan paras
arvio sopimukseen perustu
vista rahavirroista, joita ei
odoteta saatavan hankituista
saamisista
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BestEstimateAtAcquisitionDate X instant,
OfContractualCashFlowsNotEx debit
pectedToBeCollectedForAc
quiredReceivables

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

Viitteet

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet tyypin
mukaan [axis]

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiset hyödykkeet, ryhmä Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä ryh
[member]
män mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset
hyödykkeet ryhmän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiset hyödykkeet
[member]

Tämä jäsen edustaa eläviä eläimiä tai kasveja. Lisäksi se
edustaa ”Biologiset hyödykkeet” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecu X instant,
rityForLiabilities
debit

Velkojen vakuudeksi annetut
biologiset hyödykkeet

Velkojen vakuudeksi annettujen biologisten hyödykkeiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]
IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiset hyödykkeet, tyyppi Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä tyypin esimerkki: IAS 41 43
[member]
mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyö
dykkeet tyypin mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Biologiset hyödykkeet, joiden Sellaisten biologisten hyödykkeiden määrä, joiden omis
omistusoikeus on rajoitettu
tusoikeus on rajoitettu. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Liikkeeseen lasketut joukko
velkakirjalainat

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

esimerkki: IAS 41 43
FI
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Yhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen
määrä.
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Liikkeeseen lasketut joukko
velkakirjalainat, diskonttaa
mattomat rahavirrat

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

Vieraan pääoman menot
[abstract]

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivoidut vieraan pääoman
menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aiheutuu sellaisten varojen lainaksi ottamisesta, jotka
IAS 23 26 a
välittömästi johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankki
misesta, rakentamisesta tai valmistamisesta ja jotka sisäl
tyvät kyseisen hyödykkeen hankintamenoon.

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Syntyneet vieraan pääoman
menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
syntyy varojen lainaksi ottamisen yhteydessä.

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAs
Expense

X duration,
debit

Kuluiksi kirjatut vieraan pää
oman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
syntyy sellaisten varojen lainaksi ottamisen yhteydessä,
jotka kirjataan kuluiksi.

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Lainat

Sellaisten erääntyvien varojen määrä, jotka yhteisön on
maksettava takaisin.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

esimerkki: IFRS 7 B11D,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

yleinen käytäntö: IAS 1 55

16.12.2019

Lainat [abstract]

Liikkeelle laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyviin
sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirto
jen määrä. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut joukkovelkakir
jalainat]
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BondsIssuedUndiscountedCash X instant,
Flows
credit

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

BorrowingsAdjustmentToInter
estRateBasis

X.XX instant Lainat, koronmääräytymispe
rusteen oikaisu

Lainan koron laskemisessa käytettävän perusteen (viiteko yleinen käytäntö: IFRS 7 7
ron) oikaisu. [Viittaus: Lainat]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Lainat nimen mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Lainat nimen mukaan
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia lainoja nimen mukaan jaotel yleinen käytäntö: IFRS 7 7
tuina. Lisäksi se edustaa ”Lainat nimen mukaan” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lainat]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant Lainat, korko

Lainojen korko. [Viittaus: Lainat]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Lainat, koronmääräytymispe
ruste

Lainan koron laskemisessa käytettävä peruste (viitekorko). yleinen käytäntö: IFRS 7 7
[Viittaus: Lainat]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Lainat, erääntymisaika

Lainojen erääntymisaika. [Viittaus: Lainat]

FI

ifrs-full
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Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 7 7
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Lainat, tyypin mukaan
[abstract]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7
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yleinen käytäntö: IFRS 7 7

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text

Nimike

Lainat, alkuperäinen valuutta

Dokumentaation nimike

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc X instant,
quisitionDate
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen lai yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i
lainat
nojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lai
nat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Vaihteluvälin alaraja
[member]

Tämä jäsen edustaa vaihteluvälin alarajaa.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Brändinimet

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edus esimerkki: IAS 38 119 a
tavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuse
riä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liit
tyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaa
minen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Brändinimet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden esimerkki: IAS 38 119 a
luokkaa, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täy
dentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelu
merkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat,
reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineetto
mat hyödykkeet kuin liikearvo]

FI

Valuutta, jonka määräisenä lainat on ilmaistu. [Viittaus:
Lainat]

Viitteet

L 326/98

Etuliite
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esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 B6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö:
IFRS 7 7

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

BroadcastingRightsMember

member

Lähetysoikeudet [member]

Tämä jäsen edustaa lähetysoikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Välityspalkkiokulu

Yhteisön suorittamien välityspalkkiokulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Välityspalkkiotuotto

Yhteisön perimien välityspalkkiotuottojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Rakennukset

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
yleinen käytäntö: IAS 16 37
määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä poistokel
poisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BuildingsMember

member

Rakennukset [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk
keiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä
poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Liiketoimintojen yhdistämi
nen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64

FI

ifrs-full

16.12.2019
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimia tai muita tapahtumia,
joissa hankkijaosapuoli saa määräysvallan yhteen tai
useampaan liiketoimintoon. Liiketoimet, joita joskus
nimitetään ”todellisiksi sulautumisiksi” tai ”samanarvois
ten yhteisöjen sulautumisiksi” ovat myös IFRS 3:ssa tar
koitettuja liiketoimintojen yhdistämisiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Omien osakkeiden mitätöinti

Kauden aikana mitätöityjen omien osakkeiden määrä.
[Viittaus: Omat osakkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Pääomasitoumukset

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, jotka yhteisö on
tulevaisuudessa sitoutunut tekemään.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember

Tämä jäsen edustaa rahoitusmenokerrointa, jota käyte
tään arvon määrittämisessä syöttötietona.

esimerkki: IFRS 13 93 d,
esimerkki: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowing X.XX
CostsEligibleForCapitalisation
duration

Pääomasitoumukset [abstract]

member

Rahoitusmenokerroin, mää
rittämisessä käytetty syöttö
tieto [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 23 26 b

16.12.2019

Aktivoitavissa olevien vieraan Sellaisten yhteisön lainoihin liittyvien korkomenojen ja
pääoman menojen rahoitus muiden menojen painotettu keskiarvo, jotka johtuvat
menokerroin
yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista, lukuun otta
matta niitä lainoja, jotka on otettu nimenomaisesti jon
kin ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimista varten.
[Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]; Lainat]
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BusinessCombinationsMember

FI

ifrs-full

L 326/100

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Aktivoidut kehittämismenot
[member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden yleinen käytäntö: IAS 38 119
joukkoa, joka aiheutuu ennen kaupallisen tuotannon tai
käytön aloittamista aktivoiduista kehittämismenoista.
Aineeton hyödyke tulee kirjata vain, jos yhteisö pystyy
osoittamaan kaikki seuraavat kohdat: (a) aineettoman
hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutet
tavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä;
(b) yhteisöllä on aikomus saattaa aineeton hyödyke val
miiksi ja käyttää sitä tai myydä se; (c) yhteisö pystyy
käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen;
(d) kuinka aineeton hyödyke tulee tuottamaan todennä
köistä vastaista taloudellista hyötyä. Yhteisö voi osoittaa
muun muassa, että aineettoman hyödykkeen aikaansaa
malle tuotokselle tai aineettomalle hyödykkeelle itselleen
on olemassa markkinat, tai jos sitä tullaan käyttämään
yhteisön sisällä, aineettoman hyödykkeen hyödyllisyyden;
(e) käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja
muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen
ja aineettoman hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen;
ja (f) yhteisö pystyy määrittämään luotettavasti menot,
jotka johtuvat aineettomasta hyödykkeestä sen kehittä
misvaiheen aikana.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Rahasto omien osakkeiden
lunastamista varten

Oman pääoman erä, joka edustaa yhteisön varautumista
omien osakkeidensa lunastamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve
Member

member

Rahasto omien osakkeiden
lunastamista varten
[member]

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka edustaa
yhteisön varautumista omien osakkeidensa
lunastamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 108
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CapitalRequirementsAxis

axis

Pääomavaatimukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Pääomavaatimukset
[member]

Tämä jäsen edustaa yhteisöä koskevia pääomavaatimuk
sia. Lisäksi se edustaa ”Pääomavaatimukset” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Pääomarahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Pääomarahasto [member]

Tämä jäsen edustaa pääoman erää, joka edustaa
pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated axis
DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentAndGrossCar
ryingAmountAxis

Kirjanpitoarvo, kertyneet
poistot, arvonalentumiset ja
bruttomääräinen kirjanpi
toarvo [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 73 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 38 118 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 f, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I,
yleinen käytäntö: IFRS 7 IG29 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, yleinen käytäntö: IFRS
7 37 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

FI
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Kirjanpitoarvo [member]

Tämä jäsen edustaa määrää, johon omaisuuserä merki
tään taseeseen (sen jälkeen kun kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot on vähennetty). Lisäksi se edustaa
”Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja
bruttomääräinen kirjanpitoarvo” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Poistot; Arvonalentu
mistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 38 118 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I,
esimerkki: IFRS 7 IG29 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Käteisvarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten
määrä. [Viittaus: Käteinen raha]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFrom
RelatedParties

X duration,
debit

Rahalainat lähipiiriltä

Tulevat rahavirrat lähipiiriltä saaduista rahalainoista.
[Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Toisille osapuolille annetut
Sellaisten toisille osapuolille annettujen rahalainojen
rahalainat, jotka on luokiteltu määrä (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat),
kuuluviksi investointeihin
jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

Euroopan unionin virallinen lehti

CarryingAmountMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Käteisvarat [abstract]

esimerkki: IAS 7 16 e
L 326/103

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Rahalainat lähipiirille

Lähtevät rahavirrat lähipiirille annetuista rahalainoista.
[Viittaus: Lähipiiri [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCen
tralBanks

X instant,
debit

Rahavarat ja tilien saldot
keskuspankeissa

Keskuspankeissa säilytettävät rahavarat ja tilien saldo.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Rahavarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten
määrä sekä lyhytaikaiset, erittäin likvidit sijoitukset, jotka
ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan
määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on
vähäinen. [Viittaus: Käteisvarat; Muut rahavarat kuin
käteisvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 7 45,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAb
stract

ifrs-full

CashAndCashEquiva
lentsAmountContributedTo
FairValueOfPlanAssets

Euroopan unionin virallinen lehti

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

FI

ifrs-full

L 326/104

Etuliite

Rahavarat [abstract]

X instant,
debit

esimerkki: IAS 19 142 a

16.12.2019

Rahavarat, järjestelyyn kuulu Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään
vien varojen käypään arvoon arvoon sisältyvä rahavarojen määrä. [Viittaus: Rahavarat;
sisältyvä määrä
Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset
järjestelyt [member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahavarat, jotka on luokiteltu Sellaisten rahavarojen määrä, jotka on luokiteltu osaksi
osaksi myytävänä olevaa luo myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää. [Viittaus:
vutettavien erien ryhmää
Rahavarat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

X instant,
debit

Yhteisön hallussa olevat raha Sellaisten merkittävien yhteisön hallussa olevien rahava tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
varat, jotka eivät ole konser rojen määrä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viit IAS 7 48
nin käytettävissä
taus: Rahavarat] [Viittaus: Rahavarat]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPosition

X instant,
debit

Rahavarat, jos poikkeavat
taseesta

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPositionAbstract

Rahavarat, jos poikkeavat
taseesta [abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSub X duration,
sidiaryOrBusinessesAcquire
debit
dOrDisposed2013

Rahavarat hankituissa tai luo Rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa,
vutetuissa tytäryrityksissä tai joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viit
liiketoiminnoissa
taus: Tytäryritykset [member]; Rahavarat]

Sellaisten rahavirtalaskelmassa esitettyjen rahavarojen
määrä, jotka poikkeavat taseessa esitettyjen rahavarojen
määrästä. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

yleinen käytäntö: IAS 7 45

Euroopan unionin virallinen lehti

CashAndCashEquivalentsClassi X instant,
fiedAsPartOfDisposal
debit
GroupHeldForSale

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 40 c
L 326/105

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubject
X instant,
ToEnforceableMasterNettingAr debit
rangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

Annettu käteisvakuus, jota
koskee toimeenpantavissa
oleva yleinen nettoutusjärjes
tely tai vastaavanlainen sopi
mus ja jota ei ole kuitattu
rahoitusvelkoja vastaan

Annetun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpan esimerkki: IFRS 7 IG40D,
tavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlai
esimerkki: IFRS 7 13C d ii
nen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vas
taan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubject X instant,
ToEnforceableMasterNettingAr credit
rangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialAssets

Saatu käteisvakuus, jota kos
kee toimeenpantavissa oleva
yleinen nettoutusjärjestely tai
vastaavanlainen sopimus ja
jota ei ole kuitattu rahoitus
varoja vastaan

Saadun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpanta esimerkki: IFRS 7 IG40D,
vissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen esimerkki: IFRS 7 13C d ii
sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

CashEquivalents

Muut rahavarat kuin
käteisvarat

Sellaisten lyhytaikaisten, erittäin likvidien sijoitusten
määrä, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tie
dossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuu
tosten riski on vähäinen.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

X instant,
debit

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen rahavarojen yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i
rahavarat
hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Rahavarat;
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

16.12.2019

Muut rahavarat kuin käteisva
rat [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

CashAndCashEquiva
lentsRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

FI

ifrs-full

L 326/106

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Rahavirran suojaukset
[abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOperations
Abstract

Rahavirrat jatkuvista ja lope
tetuista toiminnoista
[abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromLosingCon
X duration,
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi debit
nessesClassifiedAsInvestingAc
tivities

Rahavirrat tytäryrityksiä tai
muita liiketoimintoja koske
van määräysvallan menettä
misestä, luokiteltu kuuluviksi
investointeihin

member

Rahavirran suojaukset
[member]

Tämä jäsen edustaa suojautumista rahavirtojen vaihte
lulta, joka (a) johtuu tietystä riskistä, joka liittyy tasee
seen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan (kuten vaihtu
vakorkoisen velan kaikki vastaiset koronmaksut tai osa
niistä) tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoi
meen; ja (b) joka saattaisi vaikuttaa voittoon tai tappioon.
[Viittaus: Suojaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 86 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 7 24A,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 24B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C

Euroopan unionin virallinen lehti

CashFlowHedgesAbstract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Kokonaisrahavirrat, jotka johtuvat tytäryrityksiä tai muita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä ja IAS 7 39
jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus:
Tytäryritykset [member]]
L 326/107

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposit
sAndInvestments

Lyhytaikaisista talletuksista ja Lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai yleinen käytäntö: IAS 7 16
sijoituksista saadut (tai niihin lisäyksestä) johtuvat tulevat (tai lähtevät) rahavirrat
käytetyt) rahavirrat, jotka
johtuvat lyhytaikaisten talle
tusten ja sijoitusten vähen
nyksestä (tai lisäyksestä)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplo
X duration,
rationForAndEvaluationOfMin debit
eralResourcesClassifiedAsIn
vestingActivities

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista saadut
(tai niissä käytetyt) rahavirrat,
luokiteltu kuuluviksi
investointeihin

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset
etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon
erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elin
kelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai
niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluviksi
investointeihin.

ifrs-full

X duration,
CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMin debit
eralResourcesClassifiedAsOper
atingActivities

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista saadut
(tai niissä käytetyt) rahavirrat,
luokiteltu kuuluviksi
liiketoimintaan

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset
etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon
erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elin
kelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai
niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluvuksi
liiketoimintaan.

X duration,
debit

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat sellaisten
yleinen käytäntö: IAS 7 16
rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä), joihin kohdis
tuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu
rajoituksia]

16.12.2019

Sellaisten rahavarojen vähen
nyksestä (tai lisäyksestä) saa
dut (tai niissä käytetyt) raha
virrat, joihin kohdistuu
rajoituksia

Euroopan unionin virallinen lehti

CashFlowsFromUsedInDecrea X duration,
seIncreaseInRestrictedCashAnd debit
CashEquivalents

FI

ifrs-full

L 326/108

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Rahoituksesta saadut (tai
rahoituksessa käytetyt)
rahavirrat

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaiset rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahavirrat, jotka ovat yhteisön oman pääoman ja lainojen IAS 7 10, tilinpäätöksessä
määrän ja rakenteen muutoksiin johtavaa toimintaa.
esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesContinuing
Operations

X duration,
debit

Rahoituksesta saadut (tai
rahoituksessa käytetyt) raha
virrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa
käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin.
[Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Rahoituksesta saa
dut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Rahoituksesta saadut (tai
rahoituksessa käytetyt) raha
virrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoi IFRS 5 33 c
hin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Rahoituk
sesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrentBor
rowings

X duration,
debit

Lyhytaikaisten lainojen lisäyk Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikais yleinen käytäntö: IAS 7 17
sestä saadut (tai niiden
ten lainojen lisäyksestä (tai vähennyksestä). [Viittaus:
vähennykseen käytetyt) ()
Lyhytaikaiset lainat]
rahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreas
esInOperatingCapacity

X duration,
debit

Toimintakapasiteetin lisäämi
sestä saadut (tai siihen käyte
tyt) rahavirrat

FI

X duration,
debit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Rahoituksesta saadut (tai
rahoituksessa käytetyt) raha
virrat [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

esimerkki: IAS 7 50 c
L 326/109

Kokonaisrahavirrat, jotka lisäävät yhteisön toimintakapa
siteettia (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä
päivässä).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsur
anceContracts

X duration,
debit

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivities
debit

Investoinneista saadut (tai
investointeihin käytetyt)
rahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

Investoinneista saadut (tai
investointeihin käytetyt) raha
virrat [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivitiesContinuingOpera
debit
tions

Investoinneista saadut (tai
Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
investointeihin käytetyt) raha hin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoi IFRS 5 33 c
virrat, jatkuvat toiminnot
hin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Investoinneista
saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivitiesDiscontinuedOpera debit
tions

Investoinneista saadut (tai
Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointei
investointeihin käytetyt) raha hin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toi
virrat, lopetetut toiminnot
mintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member];
Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt)
rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMain
tainingOperatingCapacity

Toimintakapasiteetin säilyttä Kokonaisrahavirrat, joita vaaditaan yhteisön nykyisen toi esimerkki: IAS 7 50 c
misestä saadut (tai siihen käy mintakapasiteetin säilyttämiseksi (mitattuna esimerkiksi
tetyt) rahavirrat
tuotosyksikköinä päivässä).

Dokumentaation nimike

Vakuutussopimuksista saadut Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutusso
rahavirrat (tai vakuutussopi pimuksissa käytetyt rahavirrat). [Viittaus: Vakuutussopi
muksissa käytetyt rahavirrat) mustyypit [member]]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Sellaisista investoinneista saadut (tai investointeihin käy tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tetyt) rahavirrat, jotka ovat pitkäaikaisten varojen ja mui IAS 7 10, tilinpäätöksessä
den rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten hankki
esitettävät tiedot: IAS 7 50 d
mista ja luovuttamista.
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 33 c

16.12.2019

X duration,
debit

Nimike

FI

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/110

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CashFlowsFromUsedInOper
atingActivitiesAbstract

Liiketoiminnasta saadut (tai
liiketoiminnassa käytetyt)
rahavirrat [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOper
X duration,
atingActivitiesContinuingOper debit
ations

Liiketoiminnasta saadut (tai
Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoimin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoiminnassa käytetyt)
nassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimin IFRS 5 33 c
rahavirrat, jatkuvat toiminnot toihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Liiketoimin
nasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOper
X duration,
atingActivitiesDiscontinuedOp debit
erations

Liiketoiminnasta saadut (tai
liiketoiminnassa käytetyt)
rahavirrat, lopetetut
toiminnot

Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoimin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toi IFRS 5 33 c
mintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Lii
ketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt)
rahavirrat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

X duration

Liiketoiminnoista saadut (tai
liiketoiminnoissa käytetyt)
rahavirrat

Yhteisön liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa
käytetyt) rahavirrat.

esimerkki: IAS 7
A Rahavirtalaskelma muulle
yhteisölle kuin rahoituslaitokselle,
esimerkki: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

X duration

Liiketoiminnoista saadut (tai
liiketoiminnoissa käytetyt)
rahavirrat ennen käyttöpää
oman muutoksia

Yhteisön liiketoimintojen tulevat (tai lähtevät) rahavirrat
ennen käyttöpääoman muutoksia.

esimerkki: IAS 7
A Rahavirtalaskelma muulle
yhteisölle kuin rahoituslaitokselle,
yleinen käytäntö: IAS 7 20

Liiketoiminnasta saadut (tai
liiketoiminnassa käytetyt)
rahavirrat

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt)
rahavirrat, jotka ovat yhteisön pääasiallista tuloa tuotta
vaa toimintaa sekä muuta toimintaa, jota ei lueta kuulu
vaksi investointeihin eikä rahoitukseen. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 10, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

L 326/111

ifrs-full

X duration

Euroopan unionin virallinen lehti

CashFlowsFromUsedInOper
atingActivities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

ifrs-full

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Etsintä- ja kehittämistoimien lähtevät rahavarat.

yleinen käytäntö: IAS 7 16

CashFlowsUsedInObtaining
X duration,
ControlOfSubsidiariesOrOther debit
BusinessesClassifiedAsInvestin
gActivities

Tytäryrityksiä tai muita liike
toimintoja koskevan määräys
vallan saamiseen käytetyt
rahavirrat, luokiteltu kuulu
viksi investointeihin

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan mää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
räysvallan saamisessa käytetyt kokonaisrahavirrat, jotka
IAS 7 39
on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäry
ritykset [member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Käteinen raha

Yhteisön hallussaan pitämä käteinen raha. Tämä ei sisällä yleinen käytäntö: IAS 7 45
vaadittaessa maksettavia talletuksia.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Vuokrasopimuksista johtuva
lähtevä rahavirta

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsur X duration,
anceContractsAndReinsurance debit
ContractsIssued

Maksetut käteisvarat, vakuu
tuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin ja jäl
leenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen vähen
nykset, jotka johtuvat maksetuista käteisvaroista. [Viit
taus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuk
siin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
X duration,
tractsForwardContractsOption credit
ContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingAc
tivities

Futuuri-, termiini-, optio- ja
swap-sopimuksista suoritetut
maksut, luokiteltu kuuluviksi
investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten lähtevä
esimerkki: IAS 7 16 g
rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kau
pankäyntitarkoituksessa tai kun maksut luokitellaan kuu
luviksi rahoitukseen.

FI

Etsintä- ja kehittämistoimin
noissa käytetyt rahavirrat

L 326/112

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Futuuri-, termiini-, optio- ja
swap-sopimuksista saadut
maksut, luokiteltu kuuluviksi
investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten tuleva
esimerkki: IAS 7 16 h
rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kau
pankäyntitarkoituksessa tai kun saadut maksut luokitel
laan kuuluviksi rahoitukseen.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Toisille osapuolille annettujen
rahalainojen takaisinmaksuna
saadut suoritukset, luokiteltu
kuuluviksi investointeihin

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmak
suna saatujen suoritusten tuleva rahavirta (muut kuin
rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu
kuuluviksi investointeihin.

esimerkki: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

X duration,
debit

Lähipiirille annettujen raha
lainojen takaisinmaksuina
yhteisön saamat suoritukset

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina
yhteisölle tuleva rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Suoritetut lähipiiriltä saatujen Lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennysten lähtevä
rahalainojen lyhennykset
rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Siirretyt käteisvarat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAxis

axis

Sellaiset varojen ryhmät,
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
jotka on kirjattu asiakassopi kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
muksen saamisesta tai täyttä tai käsitteiden välisen suhteen.
misestä aiheutuvista menoista
[axis]

Liiketoimintojen yhdistämisessä käteisvaroina siirretyn
vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus:
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

CashReceiptsFromFutureCon
X duration,
tractsForwardContractsOption debit
ContractsAndSwapCon
tractsClassifiedAsInvestingAc
tivities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 128 a
L 326/113

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinan
cialAssetsAbstract

Lyhytaikaisten rahoitusvaro
jen ryhmät [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Lyhytaikaisten rahoitusvelko
jen ryhmät [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAb
stract

Rahoitusvarojen ryhmät
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAxis

member

axis

Sellaiset varojen ryhmät,
jotka on kirjattu asiakassopi
muksen saamisesta tai täyttä
misestä aiheutuvista menoista
[member]

Rahoitusvarojen ryhmät
[axis]

Tämä jäsen edustaa kaikkia asiakassopimusten saamisesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen IFRS 15 128 a
ryhmiä. Lisäksi se edustaa ”Asiakassopimusten saamisesta
tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen
ryhmät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopi
muksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista
menoista]

Euroopan unionin virallinen lehti

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersMem
ber

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/114

Etuliite

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8

Rahoitusvelkojen ryhmät
[abstract]

Rahoitusvelkojen ryhmät
[axis]

16.12.2019

axis

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen
ryhmät [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Pitkäaikaisten rahoitusvelko
jen ryhmät [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Lähipiiriin kuuluvien osa
puolten ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognised
ForPreacquisitionDeferredTax
Asset

X duration,
debit

Hankintaa edeltävän lasken
nallisen verosaamisen kirja
tun määrän lisäys (tai
vähennys)

Hankkijaosapuolen hankintaa edeltävän laskennallisen
verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys) liike
toimintojen yhdisitämisessä, joka muuttaa hankkijaosa
puolen verosaamisen realisoitumisen todennäköisyyttä.
[Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAbstract

Eri valuuttojen välisten viite
koronvaihtosopimusten pree
mioiden arvonmuutos
[abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

Termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutos
[abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Optioiden aika-arvon arvon
muutos [abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/115

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Rahoitusvarojen luottotap
pioita koskevalla vähennysti
lillä tapahtuneet muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Biologisten hyödykkeiden
muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjattujen ehdollisten
velkojen muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsurance
ContractsAbstract

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvien aktivoitujen hankinta
menojen muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabil
ityAssetAbstract

Laskennallisen verovelan (tai saamisen) muutokset
[abstract]

X duration,
debit

Biologisten hyödykkeiden
lisäys (tai vähennys)

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50

16.12.2019

Alkuperäisen kirjaamisajan
kohdan käyvän arvon ja tran
saktiohinnan välisen vielä
tulosvaikutteisesti kirjaamat
toman erotuksen kokonais
määrän muutokset [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAb
stract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/116

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

ChangesInEquity

Oman pääoman lisäys (tai
vähennys)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

Käyvän arvon muutokset,
omaisuuserät [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Käyvän arvon muutokset,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Käyvän arvon muutokset,
velat [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

Luottojohdannaisen käyvän
arvon muutokset [abstract]

Dokumentaation nimike

Viitteet

Oman pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma
pääoma]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d

Kuvaus muutoksista, joita on tapahtunut rahoitusinstru
menteista aiheutuvassa altistumisessa riskeille. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33 c

FI

X duration,
credit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Oman pääoman muutokset
[abstract]

text

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus riskeille altistumisen
muutoksista

L 326/117

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Sellaisen rahoitusvaroihin
kuuluvan erän käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavaksi, kun
muutos johtuu rahoitusvaroi
hin kuuluvan erän luottoris
kin muutoksista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai erien ryh
män) tai käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on
IFRS 7 9 c
nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin
kuuluvan erän luottoriskin muutoksista, määritettynä
joko: (a) sinä osuutena käyvän arvon muutoksesta, joka
ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhtei
den muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä,
jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä
käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuse
rän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [mem
ber]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinan
cialAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X duration

Sellaisen luottojohdannaisen
tai vastaavanlaisen instru
mentin käyvän arvon lisäys
(tai vähennys), joka liittyy
nimenomaisesti käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettaviksi luokiteltuihin
rahoitusvaroihin

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instru
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy
IFRS 7 9 d
nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Joh
dannaiset [member]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancial X duration,
LiabilityAttributableToChan
credit
gesInCreditRiskOfLiability

Rahoitusvelan käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka
johtuu velan luottoriskin
muutoksista

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka
johtuu velan luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luotto
riski [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ChangesInFairValueOfFinan
cialAssetsAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

FI

ifrs-full

L 326/118

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 10A a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 10 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nys), joka johtuu lainojen tai muiden saamisten luottoris IFRS 7 9 c – Voimassaolon
kin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon
päättymispäivä 1.1.2021
muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista
markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoi
sella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisem
min kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu
kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viit
taus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOr X duration
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

Lainoihin tai muihin saami
siin liittyvien luottojohdan
naisten tai vastaavanlaisten
instrumenttien käyvän arvon
lisäys (tai vähennys)

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdan
naisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 9 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

Liikearvon lisäys (tai
vähennys)

Liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Liikearvon muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByCompo
nentsAbstract

Vakuutussopimusten muu
tokset komponenttien täs
mäytystä varten

X duration,
debit

L 326/119

Lainan tai muun saamisen
käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu rahoi
tusvaroihin kuuluvan erän
luottoriskin muutoksista

Euroopan unionin virallinen lehti

ChangesInFairValueOfLoansOr X duration,
ReceivablesAttributableToChan debit
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByRemaining
CoverageAndIncurred
ClaimsAbstract

Vakuutussopimusten muu
tokset jäljellä olevan vakuu
tuskauden komponentin ja
toteutuneiden korvausvaatei
den täsmäytystä varten

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Aineettomien hyödykkeiden
ja liikearvon muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAbstract

Muiden aineettomien hyödyk
keiden kuin liikearvon muu
tokset [abstract]

ifrs-full

X duration,
ChangesInInventoriesOfFin
ishedGoodsAndWorkInProgress debit

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen vähen
nys (tai lisäys)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähen
nys (tai lisäys). [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Lyhytaikaiset
valmiit tuotteet; Lyhytaikaiset keskeneräiset tuotteet]

esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sijoi
vähennys)
tuskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentProp
ertyAbstract

X duration,
debit

Muiden aineettomien hyödyk Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
IAS 38 118 e
(tai vähennys)
kuin liikearvo]

16.12.2019

Sijoituskiinteistöjen muutok
set [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

FI

ifrs-full

L 326/120

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ChangesInLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivitiesAb
stract

Rahoituksesta johtuvien vel
kojen muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Vakuutuksenantajana tehtyi
hin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvien velkojen muu
tokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAs
text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysis

Kuvaus herkkyysanalyysia
laadittaessa käytettyjen mene
telmien ja oletusten
muutoksista

Kuvaus kutakin erilaista riskityyppiä, jolle yhteisö on
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
altistunut, koskevaa herkkyysanalyysia laadittaessa käytet IFRS 7 40 c
tyjen menetelmien ja oletusten muutoksista. [Viittaus:
Markkinariski [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMea text
sureRisk

Kuvaus riskin mittaamiseen
käytettyjen keinojen
muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuvan riskin mittaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miseen käytettyjen keinojen muutoksista. [Viittaus:
IFRS 7 33 c
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

Etuuksiin käytettävissä olevan
nettovarallisuuden muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLi
abilityAssetAbstract

Etuuspohjaisen nettovelan (tai
-omaisuuserän) muutokset
[abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/121

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ChangesInNominalAmountOf
CreditDerivativeAbstract

Luottojohdannaisen nimellis
määrän muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisk

text

Kuvaus riskinhallinnan
tavoitteiden, periaatteiden ja
prosessien muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien hallin
nan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Muiden varausten lisäys (tai
vähennys)

Muiden varausten lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut
varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden muutokset
[abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAb
stract

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldojen
muutokset [abstract]

FI

ifrs-full

L 326/122

Etuliite

X duration,
debit

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden lisäys (tai
vähennys)

Euroopan unionin virallinen lehti

Muiden varausten muutokset
[abstract]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldojen
muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Korvauksensaantioikeuksien
muutokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAs
setsAbstract

Jälleenvakuutusvarojen muu
tokset [abstract]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOr
member
TaxLawsEnactedOrAnnounced
Member

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene
fitPlansAxis

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene
fitPlansMember

X duration,
debit

Korvauksensaantioikeuksien
lisäys (tai vähennys), käypä
arvo

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141

Säädetyt tai ilmoitetut vero
kantojen ja verolakien muu
tokset [member]

Tämä jäsen edustaa säädettyjä tai ilmoitettuja verokanto
jen ja verolakien muutoksia.

esimerkki: IAS 10 22 h

axis

Etuuspohjaisten järjestelyjen
ominaispiirteet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 19 138 b

member

Etuuspohjaisten järjestelyjen
ominaispiirteet [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ominaispiirteiden mukaan
jaoteltuja etuuspohjaisia järjestelyjä. Lisäksi se edustaa
”Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteen” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IAS 19 138 b
L 326/123

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Käypä arvo [member]; Korvauksen
saantioikeudet, käypä arvo]

Euroopan unionin virallinen lehti

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAb
stract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration,
credit

Levikkituotot

Sanomalehtien, aikakausjulkaisujen, sekä digitaalisten
sovellusten ja formaattien myynnistä kertyneiden tuotto
jen määrä. [Viittaus: Tuotot]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRever
salsOfInventoryWritedown

text

Kuvaus olosuhteista, jotka
aiheuttavat vaihto-omaisuu
den kirjanpitoarvoa pienentä
vien kulukirjausten
peruutuksen

Kuvaus olosuhteista tai tapahtumista, jonka vuoksi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen nettorea IAS 2 36 g
lisointiarvoa vastaavaksi on peruutettu. [Viittaus: Vaihtoomaisuus; Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentä
vien kulukirjausten peruuttaminen]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaid
NetOfReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Maksetut korvaukset ja etuu
det, jälleenvakuutuskorvauk
silla vähennettyinä

Vakuutuksenottajille maksettujen korvausten ja etuuksien yleinen käytäntö: IAS 1 85
määrä jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported X instant,
credit

Syntyneet mutta ei ilmoitetut Sellaisista vakuutustapahtumista aiheutuneen velan
esimerkki: IFRS 4 IG22 c –
korvausvaateet
määrä, jotka ovat tapahtuneet mutta joita koskevista kor Voimassaolon päättymispäivä
vausvaateista vakuutuksenottajat eivät ole vielä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
ilmoittaneet.
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders X instant,
credit

Vakuutuksenottajien ilmoitta Sattuneiden vakuutustapahtumien perusteella vakuutuk esimerkki: IFRS 4 IG22 b –
mat korvausvaateet
senottajien ilmoittamista korvausvaateista aiheutuneen
Voimassaolon päättymispäivä
velan määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]] 1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

Hankittujen saamisten luokat Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
[axis]
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 h

Euroopan unionin virallinen lehti

axis

L 326/124

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Hankittujen saamisten luokat Tämä jäsen edustaa liiketoimintojen yhdistämisissä han tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
[member]
kittujen saamisten luokkia. Lisäksi se edustaa ”Hankittu IFRS 3 B64 h
jen saamisten luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
niä ei käytetä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Omaisuuserien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 130 d ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Varat [member]

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Tämä jäsen
edustaa voimavaroja: (a) jotka ovat yhteisön määräysval
lassa aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) joista
yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyö
tyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien luokat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53

Euroopan unionin virallinen lehti

ClassesOfAcquiredReceiv
ablesMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Voimaantulo 1.1.2020: Sellaisten olemassa olevien talou
dellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön mää
räysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena.
Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa
taloudellista hyötyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien
luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

Liiketoiminnasta suoritettujen
maksujen luokat [abstract]

L 326/125

ClassesOfCashPaymentsAb
stract

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOp
eratingActivitiesAbstract

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabili
tiesAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

Lyhytaikaisen vaihto-omai
suuden luokat, vaihtoehtoi
nen [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Työsuhde-etuuksista aiheutu
vien kulujen luokat [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

Yhteisön omien oman pää
oman ehtoisten instrument
tien luokat [axis]

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/126

Etuliite

Liiketoiminnasta saatujen
maksujen luokat [abstract]
FI

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

axis

Rahoitusvarojen luokat [axis] Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 C32 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 6, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 42I

axis

Rahoitusinstrumenttien luo
kat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 36, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35K,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

Ehdollisten velkojen luokat
[axis]

Euroopan unionin virallinen lehti

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

axis

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Rahoitusinstrumentit, luokka Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien yhdisteltyjä
[member]
luokkia. Rahoitusinstrumentti on ovat sopimuksia, jotka
synnyttävät yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan
erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman
pääoman ehtoisen instrumentin. Lisäksi se edustaa
”Rahoitusinstrumenttien luokat” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusvarat;
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 36, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35K,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabili
tiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen luokat
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

Aineettomien hyödykkeiden
ja liikearvon luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

axis

Muiden aineettomien hyödyk Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
keiden kuin liikearvon luokat kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
[axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

Euroopan unionin virallinen lehti

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118

Lyhytaikaisen vaihto-omai
suuden luokat [abstract]

axis

Velkojen luokat [axis]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

L 326/127

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

axis

Nimike

Dokumentaation nimike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Muiden varausten luokat
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc axis
countBalancesAxis

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen luo
kat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc member
countBalancesMember

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen luo
kat [member]

Tämä jäsen edustaa hintasääntelystä johtuvien siirtyvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
erien saldojen kaikkia luokkia (toisin sanoen menon tai
IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä
tulon tyyppejä). Lisäksi se edustaa ”Hintasääntelystä joh esitettävät tiedot: IFRS 14 33
tuvien siirtyvien erien saldot” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldot [member]]

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

Osakepääoman luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

FI

Kantaosakkeiden luokat [axis] Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

Viitteet

L 326/128

Etuliite

Muiden varausten luokat
[abstract]

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a

Euroopan unionin virallinen lehti

axis

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Osakepääoma [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakepääomaa. Lisäksi se
edustaa ”Osakepääoman luokat” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Omaisuuserien luokittelemi
nen myytävänä oleviksi
[member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien luokittelemista myytä esimerkki: IAS 10 22 c
vänä oleviksi. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät [member]]

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant Päättymispäivän
valuuttakurssi

Raportointikauden päättymispäivän avistakurssi. Valuut yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
takurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi. Avista
kurssi on kurssi, jota käytetään luovutuksen tapahtuessa
välittömästi.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Merkittävän oikeusprosessin
aloittaminen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävän oikeusprosessin
aloittamista.

ifrs-full

CommentaryByManagemen
tOnSignificantCashAndCashE
quivalentBalancesHeldByEnti
tyThatAreNotAvailableForUse
ByGroup

text

Johdon kommentit merkittä Johdon kommentit merkittävistä yhteisön hallussa ole
vistä yhteisön hallussa ole
vista rahavarojen eristä, jotka eivät ole konsernin käytet
vista rahavarojen eristä, jotka tävissä. [Viittaus: Rahavarat] [Viittaus: Rahavarat]
eivät ole konsernin
käytettävissä

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Liikkeeseen lasketut yritysto
distukset

Yhteisön liikkeeseen laskemien yritystodistusten määrä.

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmen
tOrAcquisitionOfBiologicalAs
sets

X instant,
credit

Sitoumukset, jotka koskevat
biologisten hyödykkeiden
kehittämistä tai hankintaa

Biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevien sitoumusten määrä. [Viittaus: Biologiset
IAS 41 49 b
hyödykkeet]

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a
FI

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 48

Euroopan unionin virallinen lehti

esimerkki: IAS 10 22 j

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

L 326/129

Elementin nimi / URI-rooli

CommitmentsInRelationTo
JointVentures

ifrs-full

X instant,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CommitmentsMadeByEntityRe X duration
latedPartyTransactions

Yhteisön tekemät sitoumuk
set, lähipiiriliiketoimet

Yhteisön tekemät sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos esimerkki: IAS 24 21 i
tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuu
dessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopi
mukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät).
[Viittaus: Lähipiiri [member]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Yhteisön puolesta tehdyt
sitoumukset, lähipiiriliiketoi
met

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset toimia jollakin
tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta
tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeen
pantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkit
semättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]

esimerkki: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Hyödykkeen hintariski
[member]

Tämä jäsen edustaa muun hintariskin erää, joka edustaa
riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai
vastaiset rahavirrat vaihtelevat hyödykkeiden hintojen
muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]

esimerkki: IFRS 7 IG32,
esimerkki: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

member

Viestintä- ja verkkolaitteistot
[member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk
keiden luokkaa, joka edustaa viestintä- ja verkkolaitteis
toja. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37
16.12.2019

Sitoumukset, joita yhteisöllä on yhteisyrityksiinsä liittyen, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on täsmennetty IFRS 12:n kappaleissa B18–B20. [Viit
IFRS 12 23 a
taus: Yhteisyritykset [member]

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhteisyrityksiin liittyvät
sitoumukset

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CommunicationExpense

X duration,
debit

Viestintäkulut

Viestinnästä aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPar
tiesForItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Kolmansilta osapuolilta saata
vat korvaukset aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä,
jotka ovat alentuneet arvol
taan, jotka on menetetty tai
joista on luovuttu

Kolmansilta osapuolilta saatavien tulosvaikutteisesti kir
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jattujen korvausten määrä aineellisista käyttöomaisuus
IAS 16 74 d
hyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on
menetetty tai joista on luovuttu. [Viittaus: Voitto (tai tap
pio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Oman pääoman erät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossBefore
TaxAbstract

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät
muut laajan tuloksen erät,
ennen veroja [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossNetOf
TaxAbstract

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät
muut laajan tuloksen erät,
verot huomioon otettuina
[abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTaxAbstract

Muut laajan tuloksen erät,
joita ei siirretä tulosvaikuttei
siksi, ennen veroja [abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

L 326/131

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Liiketoimista ja muista tapahtumista johtuva oman pää
oman muutos, joka ei aiheudu liiketoimista omistajien
kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. tilin
päätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 81A c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 32 a ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 1 24 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B12 b ix, esimerkki: IFRS
12 B10 b

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTaxAbstract

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Laaja tulos [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

Laajan tuloksen jakautumi
nen [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingIn
terests

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille kuuluva laaja tulos

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luva laaja tulos
[Viittaus: Laaja tulos] [Viittaus: Laaja tulos]
IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 81B b ii

X duration,
credit

Laaja tulos

FI

Muut laajan tuloksen erät,
joita ei siirretä tulosvaikuttei
siksi, verot huomioon otet
tuina [abstract]

L 326/132
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Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä. [Viittaus: Laaja tulos; määräysvallattomien omista IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä
jien osuudet]
esitettävät tiedot: IAS 1 81B b i

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ComputerEquipmentMember

member

Tietokonelaitteet [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk
keiden luokkaa, joka edustaa tietokonelaitteita. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Tietokoneohjelmistot

Tietokonelaitteita edustavien aineettomien hyödykkeiden
määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Tietokoneohjelmistot
[member]

Tämä jäsen edustaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa,
joka edustaa tietokoneohjelmistoja. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Riskikeskittymiä koskeva
kuvaus

Rahoitusinstrumenteista syntyviä riskikeskittymiä kos
keva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Riskikeskittymät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Riskikeskittymät [member]

Tämä jäsen edustaa riskikeskittymiä. Lisäksi se edustaa
”Riskikeskittymät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä
ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorresponding X.XX instant Muuta riskiä kuin rahoitusris
kiä koskevan riskioikaisun
ToResultsOfTech
niqueOtherThanConfi
määrittämisessä käytetyn
denceLevelTechniqueUsed
muun menetelmän kuin luot
ForDeterminingRiskAdjust
tamustasomenetelmän tulok
mentForNonfinancialRisk
sia vastaava luottamustaso

FI

ifrs-full
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Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrittämisessä käytetyn muun menetelmän kuin luotta IFRS 17 119 – Voimaantulo
mustasomenetelmän tuloksia vastaava luottamustaso.
1.1.2021
[Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva ris
kioikaisu [member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX instant Muuta riskiä kuin rahoitusris Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun
kiä koskevan riskioikaisun
määrittämisessä käytetty luottamustaso. [Viittaus: Muuta
määrittämisessä käytetty
riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]
luottamustaso

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 119 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensushinnoittelu
[member]

Tämä jäsen edustaa tiettyä markkinoihin perustuvan
lähestymistavan arvostustekniikkaa, jolla analysoidaan
markkinoiden konsensushintojen syöttötietoja (esimer
kiksi tarjottuja noteerauksia tai vertailukelpoisuuden
muutoksia). [Viittaus: Markkinoihin perustuva lähesty
mistapa [member]

esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Maksettu (tai saatu) vastike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevista mää
räysvallan saamisista ja menettämisistä maksettu tai saatu IAS 7 40 a
vastike. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan axis
cialStatementsAxis

Konsernitilinpäätös ja erillisti Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
linpäätökset [axis]
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ConsolidatedMember

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Konsernitilinpäätös [member] Tämä jäsen edustaa konsernista laadittua tilinpäätöstä,
jossa emoyrityksen ja sen tytäryritysten varat, velat, oma IAS 27 4
pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat esitetään yhden talou
dellisen kokonaisuuden varoina, velkoina, omana pää
omana, tuottoina, kuluina ja rahavirtoina. Lisäksi se edus
taa ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

member

Euroopan unionin virallinen lehti

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNonfi
nancialRisk

FI

ifrs-full
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 4
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

axis

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities member
Member

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

ifrs-full

ConstructionInProgress

ifrs-full

ConstructionInProgressMember member

Viitteet

Konsernitilinpäätökseen sisäl Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
tyvät strukturoidut yhteisöt
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
[axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 Niiden riskien luonne,
jotka liittyvät yhteisön osuuksiin
konsernitilinpäätökseen
sisältyvissä strukturoiduissa
yhteisöissä

Konsernitilinpäätökseen sisäl Tämä jäsen edustaa konsernitilinpäätökseen sisältyviä
strukturoituja yhteisöjä. Strukturoidulla yhteisöllä tarkoi
tyvät strukturoidut yhteisöt
[member]
tetaan yhteisöä, joka on rakennettu siten, etteivät äänioi
keudet tai muut vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva
tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta yhteisössä,
esimerkiksi kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnollisiin
tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimuk
seen perustuvien järjestelyjen avulla. [Viittaus: Konserniti
linpäätös [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 Niiden riskien luonne,
jotka liittyvät yhteisön osuuksiin
konsernitilinpäätökseen
sisältyvissä strukturoiduissa
yhteisöissä

member

Samansuuruiset ennen erä
Tämä jäsen edustaa samansuuruisia ennen eräpäivää
päivää maksettavat osuudet, maksettavia osuuksia, joita käytetään määrittämisessä
määrittämisessä käytetty syöt syöttötietona.
tötieto [member]

esimerkki: IFRS 13 93 d,
esimerkki: IFRS 13 IE63

X instant,
debit

Keskeneräiset rakennushank
keet

Sellaisten pitkäaikaisten omaisuuserien valmistamisen
aikana aktivoitujen menojen määrä, jotka eivät ole vielä
valmiita käytettäviksi. [Viittaus: pitkäaikaiset varat]

Keskeneräiset rakennushank
keet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käyttöomaisuushyödykkei yleinen käytäntö: IAS 16 37
den valmistamisen aikana aktivoituja menoja, jotka eivät
ole vielä valmiita käytettäviksi (toisin sanoen ei vielä
sijaintipaikassa eikä kunnossa, jossa se pystyy toimimaan
johdon tarkoittamalla tavalla). [Viittaus: Aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ConsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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yleinen käytäntö: IAS 16 37

L 326/135

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ConsumableBiologicalAs
setsMember

member

Kulutettavat biologiset hyö
dykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa kulutettavia biologisia hyödykkeitä.
Kulutettavat biologiset hyödykkeet ovat hyödykkeitä,
jotka korjataan maataloustuotteina tai myydään biologi
sina hyödykkeinä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant,
debit

Kuluttajalainat

Yhteisön kuluttajille myöntämien lainojen määrä. [Viit
taus: Kuluttajalainat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Kuluttajalainat [member]

Tämä jäsen edustaa lainoja, jotka on myönnetty yksittäi
sille henkilöille henkilökohtaiseen käyttöön.

esimerkki: IFRS 7 IG40B,
esimerkki: IFRS 7 6, esimerkki:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMem
ber

member

Ehdollinen vastike [member]

Tämä jäsen edustaa hankkijaosapuolen velvollisuutta luo yleinen käytäntö: IFRS 13 94
vuttaa lisää varoja tai oman pääoman ehtoisia osuuksia
hankinnan kohteen aiemmille omistajille osana vaihtota
pahtumaa, joka koskee määräysvaltaa hankinnan koh
teessa, jos tietyt tulevaisuuden tapahtumat toteutuvat tai
ehdot täyttyvät.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecog X instant,
nisedAsOfAcquisitionDate
credit

Hankinta-ajankohtana kirjattu Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetuksi vastikkeeksi
ehdollinen vastike
kirjattujen ehdollista vastiketta koskevien järjestelyjen
määrä hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurred
ByVenturerInRelationToInter
estsInJointVentures

Ehdolliset velat, jotka ovat
syntyneet liittyen osuuksiin
yhteisyrityksissä

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 g i

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat synty
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
neet liittyen osuuksiin yhteisyrityksissä. [Viittaus: Ehdolli IFRS 12 23 b
set velat [member]; Yhteisyritykset [member]]

16.12.2019

X instant,
credit

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ehdolliset velat, jotka ovat
syntyneet liittyen osuuksiin
osakkuusyrityksissä

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat synty
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
neet liittyen yhteisön osuuksiin osakkuusyrityksissä. [Viit IFRS 12 23 b
taus: Osakkuusyritykset [member]; Ehdolliset velat
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Ehdolliset velat [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tämä jäsen edustaa mahdollisia velvoitteita, jotka ovat
IAS 37 88, tilinpäätöksessä
syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joi
den olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c
epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön
määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuu
dessa; tai olemassa olevia velvoitteita, jotka ovat synty
neet aikaisempien tapahtumien seurauksena mutta joita
ei merkitä taseeseen, koska (a) on todennäköistä, että vel
voitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmen
tävien voimavarojen poistumista yhteisöstä; tai
(b) velvoitteen suuruus ei ole määritettävissä riittävän
luotettavasti. Lisäksi se edustaa ”Ehdollisten velkojen luo
kat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

ContingentLiabili
tiesOfJointVentureMember

member

Ehdolliset velat, jotka liittyvät Tämä jäsen edustaa ehdollisia velkoja, jotka liittyvät
yhteisyrityksiin [member]
yhteisyrityksiin. [Viittaus: Ehdolliset velat [member];
Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat liiketoimin esimerkki: IFRS 3 B64 i,
ehdolliset velat
tojen yhdistämisessä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; esimerkki: IFRS 3 IE72
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ContingentLiabilitiesIncurredIn X instant,
RelationToInterestsInAssociates credit

FI

ifrs-full
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esimerkki: IAS 37 88
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

X instant,
credit

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjatut ehdolliset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten
velkojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Lii
ketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityAris
ingFromPostemploymentBene
fitObligationsMember

member

Ehdollinen velka, joka aiheu
tuu työsuhteen päättymisen
jälkeisistä etuuksista johtu
vista velvoitteista [member]

Tämä jäsen edustaa ehdollista velkaa, joka aiheutuu työ tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvista vel IAS 19 152
voitteista. Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (muut
kuin työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet ja lyhytai
kaiset työsuhde-etuudet) ovat työsuhde-etuuksia, jotka
tulevat maksettaviksi työsuhteen päättymisen jälkeen.
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom
missioningRestorationAn
dRehabilitationCostsMember

member

Käytöstä poistamiseen, alku
peräiseen tilaan palauttami
seen ja kunnostamiseen liitty
viin menoihin liittyvä ehdolli
nen velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käytöstä poistamiseen, alkuperäi
seen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviin
menoihin liittyvää ehdollista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset
velat [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran
teesMember

member

Takuisiin liittyvä ehdollinen
velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa takuisiin liittyvää ehdollista velkaa. yleinen käytäntö: IAS 37 88
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Takaukset [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinued
OperationsAxis

axis

Jatkuvat ja lopetetut toimin
not [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDere axis
cognisedFinancialAssetsByType
OfInstrumentAxis

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c
FI

esimerkki: IAS 37 88

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

esimerkki: IFRS 7 B33
16.12.2019

Taseesta pois kirjattuihin
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
rahoitusvaroihin säilyneet int kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
ressit instrumentin tyypin
tai käsitteiden välisen suhteen.
mukaan [axis]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ContinuingInvolvementInDere axis
cognisedFinancialAssetsByType
OfTransferAxis

Taseesta pois kirjattuihin
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
rahoitusvaroihin säilyneet int kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
ressit siirron tyypin mukaan tai käsitteiden välisen suhteen.
[axis]

esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Jatkuva toiminta [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osia, jotka eivät ole lopetet
tuja toimintoja. Yhteisön osa koostuu toiminnoista ja
rahavirroista, jotka ovat selvästi erotettavissa yhteisön
muista osista toiminnallisesti ja taloudellista raportointia
varten. Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Jatkuvat ja lopetetut
toiminnot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käy
tetä. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuvat ja
lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät

Yhteisön oikeuden määrä vastikkeeseen asiakkaalle luo
vuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan, kun tämän
oikeuden ehtona on jokin muu kuin ajan kuluminen
(esim. suoritteen tuottaminen tulevaisuudessa).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät [member]

Tämä jäsen edustaa sopimukseen perustuvia omaisuuse
riä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
b iii, esimerkki: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Sopimuksen kestoaika [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 e

FI

ifrs-full
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Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät [abstract]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Sopimuksen kestoaika
[member]

Tämä jäsen edustaa asiakassopimusten kaikkia kestoai
koja. Lisäksi se edustaa ”Sopimuksen kestoaika” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant,
credit

Sopimukseen perustuvat
velat

Yhteisön velvoitteen määrä luovuttaa asiakkaalle tavaroita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105, tilinpäätöksessä
tai palveluja, joista yhteisö on saanut asiakkaalta vastik
keen (tai vastike on erääntynyt maksettavaksi).
esitettävät tiedot: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeEx
changedInDerivativeFinan
cialInstrumentForWhichGross
CashFlowsAreExchanged

X instant,
credit

Vaihdettavat sopimukseen
perustuvat määrät sellaisessa
johdannaisinstrumentissa,
jonka mukaan vaihdetaan
bruttomääräisiä rahavirtoja

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Sopimukseen perustuvat pää Sellaisten pääomasitoumusten määrä, joista yhteisön on
solminut sopimuksen. [Viittaus: Pääomasitoumukset]
omasitoumukset

ifrs-full

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfIntangibleAs
sets

X instant,
credit

Aineettomien hyödykkeiden
hankkimista koskevat sopi
musperusteiset sitoumukset

ifrs-full

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfPropertyPlan
tAndEquipment

X instant,
credit

Aineellisten käyttöomaisuus Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hyödykkeiden hankintaa kos kevien sopimukseen perustuvien sitoumusten määrä.
IAS 16 74 c
kevat sopimukseen perustu [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]
vat sitoumukset

esimerkki: IFRS 15 B89 e
FI

esimerkki: IFRS 7 B11D d

Euroopan unionin virallinen lehti

Sopimukseen perustuvat
velat [abstract]

Sopimukseen perustuvien diskonttaamattomien rahavir
tojen määrä suhteessa sopimuksiin perustuviin määriin,
jotka vaihdetaan sellaisessa johdannaisinstrumentissa,
jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja.
[Viittaus: Johdannaiset [member]]

L 326/140

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Aineettomien hyödykkeiden hankkimista koskevien sopi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
musperusteisten sitoumusten määrä.
IAS 38 122 e
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Elementin nimi / URI-rooli

ContractualServiceMargin

ifrs-full

X instant,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali

Sopimukseen sisältyvän palvelumarginaalin määrä. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]] IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021

ContractualServiceMarginMem member
ber

Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali [member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimusryhmää koskevan
omaisuuserän tai velan kirjanpitoarvon komponenttia,
joka edustaa kertymätöntä voittoa, jonka yhteisö kirjaa
sitä mukaa kuin se tuottaa ryhmään kuuluvien vakuutus
sopimusten mukaisia palveluja.

ifrs-full

member
ContractualServiceMargin
NotRelatedToContractsThatEx
istedAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveApproa
chOrFairValueApproachHas
BeenAppliedMember

Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali, joka ei liity siir
tymisajankohtana olemassa
olleisiin sopimuksiin, joihin
on sovellettu mukautettua
takautuvaa lähestymistapaa
tai käypiin arvoihin perustu
vaa lähestymistapaa
[member]

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumargi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
naalia, joka ei liity siirtymisajankohtana olemassa olleisiin IFRS 17 114 c – Voimaantulo
sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa 1.1.2021
lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa
C6–C19) tai käypiin arvoihin perustuvaa lähestymistapaa
(kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa C20–C24). [Viit
taus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelat member
edToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichFairVal
ueApproachHasBeenApplied
Member

Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali, joka liittyy siir
tymisajankohtana olemassa
olleisiin sopimuksiin, joihin
on sovellettu käypiin arvoihin
perustuvaa lähestymistapaa
[member]

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumargi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
naalia, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin IFRS 17 114 b – Voimaantulo
sopimuksiin, joihin on sovellettu käypiin arvoihin perus 1.1.2021
tuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappa
leissa C20–C24). [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelat member
edToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModi
fiedRetrospectiveApproachHas
BeenAppliedMember

Sopimukseen sisältyvä palve
lumarginaali, joka liittyy siir
tymisajankohtana olemassa
olleisiin sopimuksiin, joihin
on sovellettu mukautettua
takautuvaa lähestymistapaa
[member]

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumargi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
naalia, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin IFRS 17 114 a – Voimaantulo
sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa 1.1.2021
lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa
C6–C19). [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palvelumargi
naali [member]]

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 101 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 d –
Voimaantulo 1.1.2021
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Työnantajan maksusuorituk
set järjestelyyn, etuuspohjai
nen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
(tai lisäys), joka johtuu työnantajan maksusuorituksista
etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen
nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanPar X duration,
ticipantsNetDefinedBenefitLia debit
bilityAsset

Järjestelyyn osallistujien mak
susuoritukset järjestelyyn,
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
(tai lisäys), joka johtuu järjestelyyn osallistujien mak
susuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus:
Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

Maksusuoritukset järjeste
lyyn, etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai lisäys), joka johtuu maksusuorituksista etuuspohjai
IAS 19 141 f
seen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAb
stract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRights

X duration,
debit
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ContributionsToPlanByEmploy X duration,
erNetDefinedBenefitLiabilityAs debit
set

FI

ifrs-full

L 326/142

Etuliite

Maksusuoritukset järjeste
lyyn, etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä)
[abstract]

X instant,
debit

Tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia sekä esimerkki: IAS 38 119 e
palvelu- ja toimintaoikeuksia edustavien aineettomien
hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo]

16.12.2019

Tekijänoikeudet, patentit ja
muut teollisoikeudet sekä
palvelu- ja toimintaoikeudet

Elementin nimi / URI-rooli

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRightsMember

ifrs-full

member

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CorporateDebtInstrumentsHeld X instant,
debit

Hallussa olevat yritysten vel
kainstrumentit

Yhteisön hallussa olevien yritysten liikkeeseen laskemien yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus:
Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Yrityslainat

Yhteisön yrityksille myöntämien lainojen määrä. [Viit
taus: Yrityslainat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Yrityslainat [member]

Tämä jäsen edustaa yrityksille myönnettyjä lainoja.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 6, esimerkki:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Hankintamenoon perustuva
lähestymistapa [member]

Tämä jäsen edustaa arvostusmenetelmää, joka kuvastaa
esimerkki: IFRS 13 62
sitä määrää, joka tarkasteluhetkellä tarvittaisiin omai
suuserän toimintakapasiteetin korvaamiseen (usein käyte
tään nimitystä tarkasteluhetken jälleenhankinta-arvo).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedA X duration,
debit
sExpenseDuringPeriod

Kaudella kuluksi kirjattu
vaihto-omaisuuden
hankintameno

Kaudella kuluksi kirjattu vaihto-omaisuuden määrä. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taus: Vaihto-omaisuus]
IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

Myytyjä kauppatavaroita vas Kauden aikana myytyjen ja menoksi kirjattujen kauppa
taavat kulut
tavaroiden määrä.

X duration,
debit

yleinen käytäntö: IAS 1 85

L 326/143

Tämä jäsen edustaa tekijänoikeuksia, patentteja ja muita esimerkki: IAS 38 119 e
teollisoikeuksia sekä palvelu- ja toimintaoikeuksia edusta
vien aineettomien hyödykkeiden luokkaa. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]
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Tekijänoikeudet, patentit ja
muut teollisoikeudet sekä
palvelu- ja toimintaoikeudet
[member]

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Ostettua myytyä energiaa
vastaavat kulut

Ostetun energian määrä, joka on myyty kauden aikana ja yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
kirjattu kuluksi

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut

Sellaisten kulujen määrä, jotka välittömästi tai välillisesti tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät myytyihin tavaroihin tai palveluihin kohdistettui IAS 1 99, tilinpäätöksessä
hin menoihin ja jotka voivat sisältää myydyn vaihtoesitettävät tiedot: IAS 1 103
omaisuuden kirjanpitoarvoon aikaisemmin sisällytetyt
erät sekä kohdistamattomat valmistuksen yleismenot ja
epätavallisen suuret valmistusmenot näihin kuitenkaan
rajoittumatta. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut, elintarvikkeet ja
juomat

Elintarvikkeista ja juomista aiheutuvat myytyjä suoritteita yleinen käytäntö: IAS 1 85
vastaavat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut, hotellitoiminnot

Hotellitoiminnoista aiheutuvat myytyjä suoritteita vastaa yleinen käytäntö: IAS 1 85
vat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancy
Services

X duration,
debit

Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut, asumisen palvelut

Asumisen palveluista aiheutuvat myytyjä suoritteita vas yleinen käytäntö: IAS 1 85
taavat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith
CustomersMember

member

Asiakassopimusten saami
sesta aiheutuvat menot
[member]

Tämä jäsen edustaa asiakassopimusten saamisen menoja
edustavaa asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista kirjattua omaisuuseräryhmää.
[Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopi
muksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista
menoista]
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CostOfPurchasedEnergySold

FI

ifrs-full
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esimerkki: IFRS 15 128 a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CounterpartiesAxis

axis

Vastapuolet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Vastapuolet [member]

Tämä jäsen edustaa muita liiketoimen osapuolia kuin
yhteisöä. Lisäksi se edustaa ”Vastapuolet” -akselin vakio
arvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Valtio, jossa on yhteisön koti Tämä jäsen edustaa maata, jossa yhteisö on rekisteröity
nyt ja jossa sillä on laillinen tai rekisteröity osoite. tilin
paikka [member]
päätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Kotivaltio

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEn
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenPro
ducedForPublicUse

text

Sen yhteisön kotivaltio, jonka Koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön
konsernitilinpäätös on ylei
välissä olevan alakonsernin emoyrityksen, jonka IFRSsesti saatavissa
standardien mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös on
yleisesti saatavissa, kotivaltio. [Viittaus: Konsernitilinpää
tös [member]; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorpora
tionOfJointOperation

text

Yhteisen toiminnon kotivaltio Yhteisön yhteisen toiminnon kotivaltio. [Viittaus: Yhteiset tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toiminnot [member]]
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorpora
tionOfJointVenture

text

Yhteisyrityksen kotivaltio

Yhteisön yhteisyrityksen kotivaltio. [Viittaus: Yhteisyri
tykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 a

L 326/145

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iii
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Yhteisön kotivaltio.

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteisön osakkuusyrityksen kotivaltio. [Viittaus: Osak
kuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrRes text
idenceOfSubsidiary

Tytäryrityksen kotivaltio

Yhteisön tytäryrityksen kotivaltio. [Viittaus: Tytäryrityk
set [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Syntymispäivä [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 29 c i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Luottojohdannainen, käypä
arvo

Luottojohdannaisen käypä arvo. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAm
ount

X instant

Luottojohdannainen,
nimellisarvo

Luottojohdannaisen nimellisarvo. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Luottoriskille alttiina oleva
määrä

Luottoriskistä johtuvan tappioriskin määrä. [Viittaus:
Luottoriski [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG24 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 IG25
b – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsAxis

axis

Rahoitusinstrumenttien
arvon alentuminen luottoris
kin johdosta [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

16.12.2019

Osakkuusyrityksen kotivaltio
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumenttien
arvon alentuminen luottoris
kin johdosta [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien luottoriskistä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvan arvon alentumisen kaikkia asemia. Rahoitusin IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
strumentti on luottoriskin johdosta arvoltaan alentunut, esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
kun on toteutunut yksi tai useampi tapahtuma, jolla on
haitallinen vaikutus kyseisen rahoitusinstrumentin arvioi
tuihin vastaisiin rahavirtoihin. Lisäksi se edustaa ”Rahoi
tusinstrumenttien luoton arvon alentuminen” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommis
sionIncome

X duration,
credit

Luottoihin liittyvät
palkkiotuotot

Luottoihin liittyvistä palkkioista kirjattujen tuottojen
määrä. [Viittaus: Palkkiotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Luottoriski [member]

Tämä jäsen edustaa riskiä siitä, että rahoitusinstrumentin
sopimusosapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan ja
aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementIn
putMember

member

Luottomarginaali, määrittä
misessä käytetty syöttötieto
[member]

Tämä jäsen edustaa luottomarginaalia, jota käytetään
määrittämisessä syöttötietona.

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 d

ifrs-full

X duration,
CumulativeChangeInFairVal
credit
ueRecognisedInProfitOrLos
sOnSalesOfInvestmentProperty
BetweenPoolsOfAssetsMeasure
dUsingDifferentModels

Tulosvaikutteisesti kirjattu
kertynyt käyvän arvon muu
tos myytäessä sijoituskiin
teistö sellaisten omaisuusryh
mien välillä, joihin sovelle
taan erilaisia malleja

Tulosvaikutteisesti kirjattu kertynyt käyvän arvon muutos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
myytäessä sijoituskiinteistö omaisuusryhmästä, johon
IAS 40 75 f iv
sovelletaan hankintamenomallia, ryhmään, johon sovelle
taan käyvän arvon mallia. [Viittaus: Käyvän arvon malli
[member]; Sijoituskiinteistöt]

L 326/147

member

Euroopan unionin virallinen lehti

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kertynyt luovutusvoitto (tai
tappio) oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin
tehdyistä sijoituksista, jotka
on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi

Kertynyt luovutusvoitto (tai tappio) oman pääoman
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka
IFRS 7 11 B c
yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viit
taus: Käypä arvo [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

CumulativeGainLossPrevious
lyRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeArisingFromRe
classificationOfFinancialAsset
shegOtherComprehensiveIn
comeIntoFairValueThrough
ProfitOrLossMeasurementCate
gory

X duration,
credit

Aiemmin muihin laajan
tuloksen eriin kirjattu kerty
nyt voitto (tai tappio) siirret
täessä erä käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavista rahoi
tusvaroista käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vien rahoitusvarojen
arvostusryhmään

Aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattu kertynyt
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 cb
voitto (tai tappio) siirrettäessä erä käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitus
varoista käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien
rahoitusvarojen arvostusryhmään. [Viittaus: Käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat
rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

CumulativePreferenceDividend X duration
sNotRecognised

Etuosakkeille kertyneet kirjaa Etuosakkeille kertyneiden kirjaamattomien osinkojen
mattomat osingot
määrä.

Euroopan unionin virallinen lehti

CumulativeGainLossOnDispos X duration,
alOfInvestmentsInEquityInstru credit
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 137 b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kertynyt kirjaamaton osuus
osakkuusyritysten tappioista

Kertynyt kirjaamaton osuus osakkuusyritysten tappioista, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jos yhteisö on lakannut kirjaamasta osuutensa tappioista IFRS 12 22 c
pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Osak
kuusyritykset [member]; Kirjaamaton osuus osakkuusyri
tysten tappioista]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare X instant,
credit
OfLossesOfJointVentures

Kertynyt kirjaamaton osuus
yhteisyritysten tappioista

Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyritysten tappioista, jos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisö on lakannut kirjaamasta osuutensa tappioista
IFRS 12 22 c
pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Yhteis
yritykset [member]; Kirjaamaton osuus yhteisyritysten
tappioista]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare X instant,
OfLossesOfJointVenturesTransi credit
tionFromProportionateConsoli
dationToEquityMethod

Kertynyt kirjaamaton osuus
yhteisyritysten tappioista,
siirtyminen suhteellisesta
yhdistelystä pääomaosuusme
netelmään

Yhteisön kertynyt kirjaamaton osuus tappioista yhteisyri tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyksissä, jotka on siirretty suhteellisesta yhdistelystä pää IFRS 11 C4
omaosuusmenetelmään. [Viittaus: Yhteisyritykset [mem
ber]; Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyritysten
tappioista]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

Valuuttariski [member]

Tämä jäsen edustaa markkinariskityyppiä, joka edustaa
riskiä siitä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vas
taiset rahavirrat vaihtelevat valuuttakurssien muutoksista
johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]

member

L 326/149

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 7 Määritelmät

Euroopan unionin virallinen lehti

CumulativeUnrecognisedShare X instant,
credit
OfLossesOfAssociates

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrencySwapContractMember member

Valuutanvaihtosopimus
[member]

Tämä jäsen edustaa valuutanvaihtosopimusta. [Viittaus:
Swap-sopimus [member]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Lyhytaikaiset siirtovelat
(menojäämät) ja muut lyhy
taikaiset velat

Lyhytaikaisten siirtovelkojen (menojäämät) ja muiden
lyhytaikaisten velkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat
(menojäämät); Muut lyhytaikaiset velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
(tulojäämät)

Lyhytaikaisten siirtosaamisten (tulojäämät) määrä. [Viit
taus: Siirtosaamiset (tulojäämät)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Lyhytaikaiset saadut ennakot

Lyhytaikaisten maksujen määrä, joka on saatu tulevaisuu yleinen käytäntö: IAS 1 55
dessa luovutettavista tavaroista tai tuotettavista palve
luista. [Viittaus: Saadut ennakot]

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Lyhytaikaiset ennakkomaksut Lyhytaikaisten toimittajille suoritettujen ennakkomaksu
toimittajille
jen määrä, ennen kuin tavaroita tai palveluita on saatu.

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Lyhytaikaiset maataloustuot
teet

FI

ifrs-full

L 326/150

Etuliite
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yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

Yhteisön biologisista hyödykkeistä korjattujen tuotteiden yleinen käytäntö: IAS 2 37
määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä.
[Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Vaihto-omaisuus]

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelat
ingToItemsChargedOrCredited
DirectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X duration,
debit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuva vero ja laskennalli
nen vero koskien eriä, jotka
kirjataan suoraan omaa pää
omaa hyvittäen (tai
veloittaen)

Dokumentaation nimike

Viitteet

Suoraan omaa pääomaa veloittaen tai hyvittäen tiettyihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattuihin eriin liittyvien kauden verotettavaan tuloon
IAS 12 81 a
perustuvien verojen ja laskennallisten verojen yhteis
määrä, esimerkiksi: (a) kertyneiden voittovarojen alkusal
don oikaisu, joka johtuu joko takautuvasti toteutetusta
tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksesta tai vir
heen korjaamisesta; ja (b) yhdistelmäinstrumentin oman
pääoman komponentin alkuperäisen kirjaamisen tapah
tuessa syntyvät erät. [Viittaus: Laskennallinen vero kos
kien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvit
täen tai veloittaen; Kertyneet voittovarat; Rahoitusinstru
mentit, luokka [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

CurrentAndDeferredTaxRelat
ingToItemsChargedOrCredited
DirectlyToEquity

Nimike

Kauden verotettavaan tuloon
perustuva vero ja laskennalli
nen vero koskien eriä, jotka
kirjataan suoraan omaa pää
omaa hyvittäen tai veloittaen
[abstract]

X instant,
debit

Lyhytaikaiset varat

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 66, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12 b i,
esimerkki: IFRS 12 B10 b

L 326/151

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka yhteisö (a) odottaa
realisoivansa tai aikoo myydä tai kuluttaa tavanomaisen
toimintasyklinsä aikana; (b) pitää ensisijaisesti kaupan
käyntitarkoituksessa; (c) odottaa realisoivansa kahden
toista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymi
sestä; tai (d) luokittelee rahavaroihin (määritelty IAS
7:ssä), paitsi jos omaisuuserä ei rajoituksista johtuen ole
vaihdettavissa tai käytettävissä velan suorittamiseen
vähintään kahteentoista kuukauteen raportointikauden
päättymistä lukien. [Viittaus: Varat]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentAssetsAbstract

Lyhytaikaiset varat [abstract]

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Lyhytaikaiset varat (tai velat)

Lyhytaikaisten varojen määrä vähennettynä lyhytaikaisilla yleinen käytäntö: IAS 1 55
veloilla.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleOrAsHeld
ForDistributionToOwners

X instant,
debit

Muut lyhytaikaiset varat kuin
myytävänä oleviksi tai omis
tajille jaettavaksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai
luovutettavien erien ryhmät

Muiden lyhytaikaisten varojen määrä kuin myytävänä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oleviksi tai omistajille jaettavaksi luokitellut pitkäaikaiset IAS 1 66
omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät. [Viittaus:
Lyhytaikaiset varat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovu
tettavien erien ryhmät [member]; Myytävänä oleviksi luo
kitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien
ryhmät; Omistajille jaettavaksi luokitellut pitkäaikaiset
omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen lyhytaikais
lyhytaikaiset omaisuuserät
ten omaisuuserien hankinta-ajankohtana kirjattu määrä.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Lyhytaikaiset biologiset
hyödykkeet

Lyhytaikaisten biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Biologiset hyödykkeet]
IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember member

Lyhytaikaiset biologiset hyö
dykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa lyhytaikaisia biologisia hyödykkeitä.
[Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

FI

ifrs-full
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Etuliite

16.12.2019

yleinen käytäntö: IAS 41 50
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yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

X instant,
CurrentBondsIssuedAndCur
rentPortionOfNoncurrentBond credit
sIssued

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat ja yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalai
nojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut
joukkovelkakirjalainat]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowings

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsAbstract

Lyhytaikaiset lainat ja pitkäai
kaisten lainojen lyhytaikainen
osuus [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsByTypeAbstract

Lyhytaikaiset lainat ja pitkäai
kaisten lainojen lyhytaikainen
osuus, tyypeittäin [abstract]

ifrs-full

X instant,
CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOfNon credit
currentCommercialPapersIssued

Lyhytaikaiset liikkeeseen las
ketut yritystodistukset ja pit
käaikaisten liikkeeseen lasket
tujen yritystodistusten lyhy
taikainen osuus

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut yritystodistukset ja pit
käaikaisten liikkeeseen laskettujen yritystodistusten lyhy
taikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut yritysto
distukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Lyhytaikaiset sopimukseen
perustuvat omaisuuserät

Lyhytaikaisten sopimukseen perustuvien omaisuuserien
määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Lyhytaikaiset sopimukseen
perustuvat velat

Lyhytaikaisten sopimukseen perustuvien velkojen määrä.
[Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105

Lyhytaikaiset lainat ja pitkäai Lyhytaikaiset lainat ja pitkäaikaisten lainojen lyhytaikai
kaisten lainojen lyhytaikainen nen osuus. [Viittaus: Lainat]
osuus

FI

ifrs-full

X instant,
credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen las
ketut joukkovelkakirjalainat
ja pitkäaikaisten liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirja
lainojen lyhytaikainen osuus

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 55

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Lyhytaikainen raakaöljy

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen las Lyhytaikaisten liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman
ketut vieraan pääoman ehtoi ehtoisten rahoitusinstrumenttien määrä. [Viittaus: Liik
set instrumentit
keeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCus
tomers

X instant,
credit

Lyhytaikaiset talletukset
asiakkailta

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Lyhytaikaiset johdannaisva
Lyhytaikaisiin johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusva
roihin kuuluvat rahoitusvarat rojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat
rahoitusvarat]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Lyhytaikaisiin johdannaisvel Lyhytaikaisiin johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvel yleinen käytäntö: IAS 1 55
koihin kuuluvat rahoitusvelat kojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat
rahoitusvelat]

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Lyhytaikaiset maksettavat
osingot

ifrs-full

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidToFul
filObligationMeasurementIn
putMember

member

Senhetkinen arvio vastaisista Tämä jäsen edustaa määrittämisessä syöttötietona käytet
lähtevistä rahavirroista, jotka tyä senhetkistä arviota vastaisista lähtevistä rahavirroista,
maksetaan velvoitteen täyttä jotka maksetaan velvoitteen täyttämiseksi.
miseksi, määrittämisessä käy
tetty syöttötieto [member]

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Lyhytaikaiset valmisteverove
lat

Asiakkaiden lyhytaikaisten talletusten määrä. [Viittaus:
Talletukset asiakkailta]

Lyhytaikaisten maksettavien osinkojen määrä. [Viittaus:
Maksettavat osingot]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

Euroopan unionin virallinen lehti

CurrentCrudeOil

FI

yleinen käytäntö: IAS 2 37
Jalostamatonta, käsittelemätöntä öljyä edustava lyhytai
kaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omai
suus]

ifrs-full

L 326/154

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 55

esimerkki: IFRS 13 B36 d

16.12.2019

Lyhytaikaisten valmisteverovelkojen määrä. [Viittaus: Val yleinen käytäntö: IAS 1 78
misteverovelat]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentFinanceLeaseReceivables X instant,
debit

Lyhytaikaiset rahoitusleasing Lyhytaikaisten rahoitusleasingsaamisten määrä. [Viittaus:
saamiset
Rahoitusleasingsaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Lyhytaikaisten rahoitusvarojen määrä. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmor X instant,
tisedCost
debit

Lyhytaikaiset jaksotettuun
hankintamenoon arvostetta
vat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostetta
vien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun han
kintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

Lyhytaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat
rahoitusvarat

Lyhytaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viit
taus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

Lyhytaikaiset käypään arvoon Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tulosvaikutteisesti arvostetta tettavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään
vat rahoitusvarat
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
debit

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Lyhytaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitus
varat [abstract]

X instant,
debit

L 326/155

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
X instant,
ValueThroughProfitOrLossClas debit
sifiedAsHeldForTrading

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, luokiteltu
kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviksi

Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien rahoitusvarojen määrä, jotka on luokiteltu kau
pankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat,
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossDes
ignatedUponInitialRecognition

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat lyhytai
kaiset rahoitusvarat, alkupe
räisen kirjaamisen yhteydessä
tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vien lyhytaikaisten rahoitusvarojen määrä, jotka on alku
peräisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFair
Value

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat lyhytai
kaiset rahoitusvarat, pakolli
sesti käypään arvoon
arvostettavat

Lyhytaikaisten pakollisesti käypään arvoon tulosvaikuttei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesti arvostettavien rahoitusvarojen määrä IFRS 9:n
IFRS 7 8 a
mukaisesti. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon
arvostettavat]

FI

ifrs-full

L 326/156

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, omien
oman pääoman ehtoisten
instrumenttien takaisinhan
kintaa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat

Omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien takaisin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hankintaa koskevan poikkeuksen mukaisesti arvostettujen IFRS 7 8 a – Voimaantulo
lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
1.1.2021
tettujen rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat,
oman pääoman ehtoisten instrumenttien takaisinhankin
taa koskevan poikkeuksen mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat]

ifrs-full

X instant,
CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossMea debit
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurchase
OfOwnFinancialLiabilities

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, omien
rahoitusvelkojen takaisinos
toa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat

Omien rahoitusvelkojen takaisinostoa koskevan poik
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keuksen mukaisesti arvostettavien lyhytaikaisten käypään IFRS 7 8 a – Voimaantulo
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen 1.1.2021
määrä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat, omien rahoitusvelkojen takai
sinostoa koskevan poikkeuksen mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvail
ableforsale

Lyhytaikaiset myytävissä ole
vat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen määrä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
[Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat; Lyhytaikaiset
IFRS 7 8 d – Voimassaolon
rahoitusvarat]
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure X instant,
debit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Lyhytaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat
rahoitusvarat

Lyhytaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viit
taus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat]

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossMea debit
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 h
L 326/157

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Lyhytaikaiset jaksotettuun
hankintamenoon arvostetta
vat rahoitusvelat

Lyhytaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostetta
vien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun han
kintamenoon arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 g, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Lyhytaikaiset käypään arvoon Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tulosvaikutteisesti arvostetta tettavien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Käypään
vat rahoitusvelat
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading
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CurrentFinancialLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/158

Etuliite

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvelat [abstract]

X instant,
credit

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien lyhytaikaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka vastaa IFRS 7 8 e
vat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää.
[Viittaus: Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvelat]

16.12.2019

Lyhytaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvelat, luokiteltu
kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviksi

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat lyhytai
kaiset rahoitusvelat, alkupe
räisen kirjaamisen yhteydessä
tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Lyhytaikaiset elintarvikkeet ja Elintarvikkeita ja juomia edustava lyhytaikaisen vaihtojuomat
omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Lyhytaikainen polttoaine

Polttoaineiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihtoomaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Lyhytaikaiset julkiset
avustukset

Taseeseen siirtovelaksi (tuloennakko) kirjattujen lyhytai
kaisten julkisten avustusten määrä. [Viittaus: Julkinen
valta [member]; Siirtovelat (tuloennakot); Julkiset
avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Lyhytaikaiset eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset

Lyhytaikaisten eräpäivään asti pidettävien sijoitusten
määrä. [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Lyhytaikaiset korkovelat

Lyhytaikaisten korkovelkojen määrä. [Viittaus:
Korkomenot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien lyhytaikaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka on alku IFRS 7 8 e
peräisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut]

L 326/159

X instant,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

Nimike

Lyhytaikaiset korkosaamiset

Dokumentaation nimike

Lyhytaikaisten korkosaamisten määrä. [Viittaus:
Korkotulot]

Viitteet

CurrentInterestReceivable

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

Lyhytaikainen myytäväksi tar Tavanomaisessa liiketoiminnassa tapahtuvaa myyntiä var yleinen käytäntö: IAS 2 37
ten hallussa olevan vaihto-omaisuutta edustava lyhytai
koitettu vaihto-omaisuus
kaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omai
suus]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Kuljetettavana oleva lyhytai
kainen vaihto-omaisuus

Kuljetettavana olevan vaihto-omaisuuden määrää edus
tava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus:
Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Lyhytaikaiset sijoitukset

Lyhytaikaisten sijoitusten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyt lyhy
taikaiset sijoitukset, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi

Sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyjen lyhytaikaisten sijoitusten määrä, jotka yhteisö on
IFRS 7 8 h
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Lyhytaikaiset vuokrasopimus Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat. [Viittaus: Vuokrasopi
musvelat]
velat

FI

ifrs-full

L 326/160

Etuliite

Kaivannaistoiminnasta peräi
sin oleva lyhytaikainen
vaihto-omaisuus [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 b

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Lyhytaikaiset velat

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut lyhytaikaiset velat kuin velat, jotka sisältyvät myy
tävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryh
miin. [Viittaus: Lyhytaikaiset velat; Myytävänä oleviksi
luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Velat,
jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovu
tettavien erien ryhmiin]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 69

CurrentLiabilitiesAbstract

Lyhytaikaiset velat [abstract]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLia X instant,
bilitiesIncludedInDisposal
credit
GroupsClassifiedAsHeldForSale

Muut lyhytaikaiset velat kuin
velat, jotka sisältyvät myytä
vänä oleviksi luokiteltuihin
luovutettavien erien ryhmiin

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista
lyhytaikaiset velat
lyhytaikaisista veloista hankinta-ajankohtana kirjattu
määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Lyhytaikaiset lainat ja muut
saamiset

Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset. [Viittaus: Lainat ja
muut saamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur X instant,
rentPortionOfNoncurrentLoan credit
sReceived

Lyhytaikaiset saadut lainat ja
pitkäaikaisten saatujen laino
jen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset saadut lainat ja pitkäaikaisten saatujen lai
nojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Saadut lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
L 326/161

ifrs-full
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 69, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12
b iii, esimerkki: IFRS 12 B10 b

CurrentLiabilities

FI

Sellaisten velkojen määrä, jotka (a) yhteisö odottaa suorit
tavansa tavanomaisen toimintasyklinsä aikana; (b) yhteisö
pitää ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa; (c) erään
tyvät suoritettavaksi kahdentoista kuukauden kuluessa
raportointikauden päättymisestä; tai (d) yhteisöllä ei ole
ehdotonta oikeutta lykätä suorittamista vähintään kah
dentoista kuukauden päähän raportointikauden
päättymisestä.

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentMaterialsAndSup
pliesToBeConsumedInProduc
tionProcessOrRenderingSer
vices

X instant,
debit

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja
tarvikkeet, jotka kulutetaan
tuotantoprosessissa ja palve
lujen tuottamisessa

Tuotantoprosessissa tai palveluja tuotettaessa kulutetta
vaksi tarkoitettuja raaka-aineita ja tarvikkeita edustava
lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus:
Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Lyhytaikainen [member]

Tämä jäsen edustaa lyhytaikaista ajanjaksoa.

esimerkki: IFRS 7 IG20D,
esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Lyhytaikainen maakaasu

Luonnossa esiintyvän hiilivetykaasusekoituksen määrää
edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viit
taus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAsset
X instant,
sPledgedAsCollateralForWhich debit
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

Lyhytaikaiset velkojen vakuu
deksi pantatut muut kuin
käteisvarat, joiden osalta siir
ron saajalla on sopimukseen
tai käytäntöön perustuva
oikeus myydä vakuus tai pan
tata se edelleen

Lyhytaikaiset velkojen vakuudeksi pantatut muut kuin
käteisvarat (kuten vieraan tai oman pääoman ehtoiset
instrumentit), jotka on annettu siirron saajalle ja joiden
osalta siirron saajalla on sopimukseen tai käytäntöön
perustuva oikeus myydä vakuus tai pantata se edelleen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 3.2.23 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 39 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs X instant,
suedAndCurrentPortionOfNon credit
currentNotesAndDebenturesIs
sued

Lyhytaikaiset liikkeeseen las
ketut lainat ja debentuurit ja
pitkäaikaisten liikkeeseen las
kettujen lainojen ja debentuu
rien lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut lainat ja debentuurit ja
pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen lainojen ja deben
tuurien lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen laske
tut lainat ja debentuurit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

Lyhytaikaiset malmivarastot

Malmivarastoja edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden yleinen käytäntö: IAS 2 37
ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]
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X instant,
debit

FI

ifrs-full

L 326/162

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lyhytaikaiset pakkaus- ja
varastointimateriaalit

Pakkaus- ja varastointimateriaalien määrää edustava lyhy yleinen käytäntö: IAS 2 37
taikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihtoomaisuus]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X instant,
credit

Energian ostosta johtuvat
lyhytaikaiset velat

Energian ostosta johtuvat lyhytaikaiset velat. [Viittaus:
Energian ostosta johtuvat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Pitkäaikaisten omaisuuserien
ostosta johtuvat lyhytaikaiset
velat

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvat lyhytaikai
set velat. [Viittaus: Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta
johtuvat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecu
rityAndTaxesOtherThanIn
comeTax

X instant,
credit

Sosiaaliturvasta johtuvat
Sosiaaliturvasta johtuvat lyhytaikaiset velat ja verovelat
lyhytaikaiset velat ja verovelat tuloveroa lukuun ottamatta. [Viittaus: Sosiaaliturvasta
tuloveroa lukuun ottamatta
johtuvat velat ja verovelat tuloveroa lukuun ottamatta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetro
chemicalProducts

X instant,
debit

Lyhytaikaiset raakaöljytuot
teet ja petrokemian tuotteet

Raakaöljystä ja maakaasusta saatavien tuotteiden määrää
edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viit
taus: Lyhytaikainen raakaöljy; Lyhytaikainen maakaasu]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBor X instant,
rowings
credit

Pitkäaikaisten lainojen lyhy
taikainen osuus

Pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus:
Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
(menoennakot)

Lyhytaikaisena omaisuuseränä kirjattu määrä menoille,
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
jotka toteutuvat ennen kautta, jonka aikana taloudellinen
hyöty realisoituu.

X instant,
debit

L 326/163

X instant,
debit
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CurrentPackagingAndStorage
Materials

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

Nimike

Lyhytaikaiset maksetut
ennakkomaksut

Dokumentaation nimike

Lyhytaikaisten maksettujen ennakkomaksujen määrä.
[Viittaus: Ennakkomaksut]

Viitteet

ifrs-full

CurrentPrepayments

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

Lyhytaikaiset maksetut
ennakkomaksut ja lyhytaikai
set siirtosaamiset (tulojäämät)
[abstract]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther X instant,
CurrentAssets
debit

Lyhytaikaiset maksetut
ennakkomaksut ja muut
lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaisten maksettujen ennakkomaksujen ja muiden yleinen käytäntö: IAS 1 55
lyhytaikaisten varojen määrä. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset
varat; Lyhytaikaiset maksetut ennakkomaksut]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Lyhytaikaiset ohjelmointiin
liittyvät omaisuuserät

Lyhytaikaisten ohjelmointiin liittyvien omaisuuserien
määrä. [Viittaus: Ohjelmointiin liittyvät varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Lyhytaikaiset varaukset

Lyhytaikaiset varaukset. [Viittaus: Varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 l

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmploy
eeBenefits

L 326/164

Etuliite

esimerkki: IAS 1 78 b
FI

Lyhytaikaiset maksetut
ennakkomaksut [abstract]

X instant,
debit

Lyhytaikaiset maksetut
Lyhytaikaisten maksettujen ennakkomaksujen ja lyhytai
ennakkomaksut ja lyhytaikai kaisten siirtosaamisten (tulojäämät) määrä. [Viittaus:
set siirtosaamiset (tulojäämät) Ennakkomaksut; Siirtosaamiset (tulojäämät)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
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Lyhytaikaiset varaukset
[abstract]

Lyhytaikaiset työsuhde-etuuk Lyhytaikaiset työsuhde-etuuksia koskevat varaukset. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sia koskevat varaukset
taus: Työsuhde-etuuksia koskevat varaukset]
IAS 1 78 d

16.12.2019

X instant,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja
lyhytaikaiset tuotantotarvik
keet

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lyhytaikaisten raaka-aineiden ja lyhytaikaisten tuotanto yleinen käytäntö: IAS 2 37
tarvikkeiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omai
suuden ryhmä. [Viittaus: Lyhytaikaiset tuotantotarvikkeet;
Lyhytaikaiset raaka-aineet]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAbstract

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja
lyhytaikaiset tuotantotarvik
keet [abstract]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs X instant,
debit
sociates

Lyhytaikaiset saamiset osak
kuusyrityksiltä

ifrs-full

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Lyhytaikaiset saamiset yhteis Lyhytaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä. [Viittaus: Yhteis
yrityksiltä
yritykset [member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Lyhytaikaiset saamiset asia
kassopimuksista

Lyhytaikaiset saamiset asiakassopimuksista. [Viittaus: Saa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miset asiakassopimuksista]
IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Lyhytaikaiset saamiset kiin
teistöjen vuokrauksesta

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen vuokrauksesta. [Viit
taus: Saamiset kiinteistöjen vuokrauksesta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf X instant,
debit
Properties

Lyhytaikaiset saamiset kiin
teistöjen myynnistä

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen myynnistä. [Viittaus:
Saamiset kiinteistöjen myynnistä]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä. [Viittaus:
Osakkuusyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Lyhytaikaiset verosaamiset
tuloveroa lukuun ottamatta

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDe
finedBenefitPlan

X instant,
debit

Lyhytaikainen etuuspohjainen Lyhytaikainen etuuspohjainen netto-omaisuuserä. [Viit
netto-omaisuuserä
taus: Etuuspohjainen netto-omaisuuserä]

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDe X instant,
credit
finedBenefitPlan

Lyhytaikainen etuuspohjainen Lyhytaikainen etuuspohjainen nettovelka. [Viittaus: Etuus yleinen käytäntö: IAS 1 55
nettovelka
pohjainen nettovelka]

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Lyhytaikainen palautuksia
varten tehty varaus

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Lyhytaikaiset rahavarat, joihin Lyhytaikaiset rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia.
kohdistuu rajoituksia
[Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Pidätettyihin määriin liittyvät
lyhytaikaiset velat

Pidätettyihin määriin liittyvät lyhytaikaiset velat. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 78
Pidätettyihin määriin liittyvät velat]

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPor
tionOfNoncurrentSecuredBan
kLoansReceived

X instant,
credit

Lyhytaikaiset saadut vakuu
delliset pankkilainat ja pitkä
aikaisten saatujen vakuudel
listen pankkilainojen lyhytai
kainen osuus

Lyhytaikaiset saadut vakuudelliset pankkilainat ja pitkäai yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
kaisten saatujen vakuudellisten pankkilainojen lyhytaikai
nen osuus. [Viittaus: Saadut vakuudelliset pankkilainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 4
Palautusperiaatteet, esimerkki:
IAS 37 87

yleinen käytäntö: IAS 1 55

Euroopan unionin virallinen lehti

Lyhytaikainen palautuksia varten tehty varaus. [Viittaus:
Palautuksia varten tehty varaus]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
FI

Lyhytaikaiset verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta.
[Viittaus: Verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta]

Viitteet

L 326/166

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentServiceCostNetDefined X duration,
credit
BenefitLiabilityAsset

Kauden työsuoritukseen
perustuva meno, etuuspohjai
nen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu kauden työsuoritukseen perustu
vasta menosta. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 a

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset

Määrä, joka on maksettu kauden ja aikaisempien kausien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
verotettavaan tuloon perustuvina veroina siltä osin kuin IAS 1 54 n
se ylittää kyseisiltä kausilta maksettavaksi tulevan mää
rän. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero on kau
den verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion)
perusteella maksettava tai hyvitettävä vero.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset,
lyhytaikaiset

Lyhytaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva
verosaaminen. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset,
pitkäaikaiset

Pitkäaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva
verosaaminen. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuva verokulu (tai
-tuotto)

Kauden verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion)
perusteella maksettava tai hyvitettävä vero.

esimerkki: IAS 12 80 a

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn X duration,
dAdjustmentsForCurrentTaxOf debit
PriorPeriods

Kauden verotettavaan tuloon
perustuva verokulu (tai tuotto) ja aikaisempien
kausien verotettavaan tuloon
perustuvaa veroa koskevat
oikaisut

Kauden verotettavaan tuloon perustuvan verokulun (tai tuoton) ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon
perustuvan veron oikaisujen määrä. [Viittaus: Kauden
verotettavaan tuloon perustuva verokulu (tai -tuotto);
Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa
veroa koskevat oikaisut]

yleinen käytäntö: IAS 12 80

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/167

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriodsAbstract

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat

Kauden ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon
perustuvien verojen maksamaton osuus. Kauden verotet
tavaan tuloon perustuva vero on kauden verotettavan
tulon (tai verotuksellisen tappion) perusteella maksettava
tai hyvitettävä vero.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat,
lyhytaikaiset

Lyhytaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva
verovelka. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perus
tuvat verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncur
rent

X instant,
credit

Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat,
pitkäaikaiset

Pitkäaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva
verovelka. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perus
tuvat verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

X duration,
debit

Suoraan omaa pääomaa
hyvittäen tai veloittaen kirjat
tuihin eriin liittyvä kauden
verotettavaan tuloon perus
tuva vero

Suoraan omaa pääomaa veloittaen tai hyvittäen tiettyihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattuihin eriin liittyvien kauden verotettavaan tuloon
IAS 12 81 a
perustuvien verojen määrä, esimerkiksi: (a) kertyneiden
voittovarojen alkusaldon oikaisu, joka johtuu joko takau
tuvasti toteutetusta tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
muutoksesta tai virheen korjaamisesta; ja (b) yhdistel
mäinstrumentin oman pääoman komponentin alkuperäi
sen kirjaamisen tapahtuessa syntyvät erät. [Viittaus: Ker
tyneet voittovarat; Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

FI

Kauden verotettavaan tuloon
perustuva verokulu (tai tuotto) ja aikaisempien
kausien verotettavaan tuloon
perustuvaa veroa koskevat
oikaisut [abstract]
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset. [Viittaus: Myyntisaamiset]

esimerkki: IAS 1 78 b, esimerkki:
IAS 1 68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoan
sReceivedAndCurrentPor
tionOfNoncurrentUnsecured
BankLoansReceived

X instant,
credit

Lyhytaikaiset saadut vakuu
dettomat pankkilainat ja pit
käaikaisten saatujen vakuu
dettomien pankkilainojen
lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset saadut vakuudettomat pankkilainat ja pitkä yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
aikaisten saatujen vakuudettomien pankkilainojen lyhy
taikainen osuus. [Viittaus: Saadut vakuudettomat
pankkilainat]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables X instant,
credit

Lyhytaikaiset arvonlisäverove Lyhytaikaiset arvonlisäverovelat. [Viittaus: Arvonlisävero
lat
velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceiv
ables

X instant,
debit

Lyhytaikaiset arvonlisävero
saamiset

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Asiakkaisiin liittyvät aineetto Tämä jäsen edustaa asiakkaisiin liittyviä omaisuuseriä
mat hyödykkeet [member]
edustavaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa. Tällaisia
omaisuuseriä voivat olla asiakasluettelot, toimittamatto
mat tilaukset tai tuotanto, asiakassopimukset ja niihin
liittyvät asiakassuhteet sekä sopimuksiin perustumatto
mat asiakassuhteet.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista asiakkaisiin
yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i
asiakkaisiin liittyvät aineetto liittyvistä aineettomista hyödykkeistä hankinta-ajankoh
mat hyödykkeet
tana kirjattu määrä. [Viittaus: Asiakkaisiin liittyvät aineet
tomat hyödykkeet [member]; Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntity
PlansToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd Päivä, jona yhteisö suunnitte Päivä, jona yhteisö suunnittelee aloittavansa uuden jul
lee aloittavansa uuden IFRS- kaistun mutta ei vielä voimassa olevan IFRS-standardin
standardin soveltamisen
soveltamisen.

FI

ifrs-full

16.12.2019
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yleinen käytäntö: IAS 38 119

Euroopan unionin virallinen lehti

Lyhytaikaiset arvonlisäverosaamiset. [Viittaus: Arvonlisä
verosaamiset]

esimerkki: IAS 8 31 d
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Päivä, johon mennessä yhteisöä vaaditaan ottamaan käyt esimerkki: IAS 8 31 c
töön julkaistu mutta ei vielä voimassa oleva
IFRS-standardi.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joilla on määrätty
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
takaisinmaksupäivä. [Viittaus: Huonommassa etuoikeusa
semassa olevat velat

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd Hankinta-ajankohta

Päivä, jona hankkijaosapuoli saa määräysvallan hankin
nan kohteessa liiketoimintojen yhdistämisessä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 b

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssue
OfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd Päivä, jona tilinpäätös on
hyväksytty julkistettavaksi

Päivä, jona tilinpäätös hyväksytty julkistettavaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeri
od2013

yyyy-mm-dd Raportointikauden
päättymispäivä

Raportointikauden päättymispäivämäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51 c

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriod
OfFinancialStatementsOfAsso
ciate

yyyy-mm-dd Osakkuusyrityksen tilinpää
töksen raportointikauden
päättymispäivä

Osakkuusyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden
päättymispäivä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriod
OfFinancialState
mentsOfJointVenture2013

yyyy-mm-dd Yhteisyrityksen tilinpäätöksen Yhteisyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden
raportointikauden
päättymispäivä.
päättymispäivä

Eräpäivätyt etuoikeudeltaan
huonommat velat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 b i

16.12.2019

yyyy-mm-dd Päivä, johon mennessä uusi
IFRS-standardi on otettava
käyttöön
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yyyy-mm-dd Tytäryrityksen tilinpäätöksen
raportointikauden
päättymispäivä

Tytäryrityksen tilinpäätöksen raportointikauden
päättymispäivä.

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Päivä, jona osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt esimerkki: IFRS 2 IG23,
on myönnetty. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koske esimerkki: IFRS 2 45 a
vat järjestelyt [member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinan yyyy-mm-dd Liiketoimintamallin muutok
sesta johtuvan rahoitusvaro
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel
jen luokittelun muutoksen
päivämäärä

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatPermittedIn
surerToReassessWhetherItsAc
tivitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi yyyy-mm-dd Päivä, jona toiminnoissa
tapahtui muutos, jonka seu
tiesOccurredThatResultedInIn
surerNoLongerQualifyingToAp
rauksena vakuutuksenantaja
plyTemporaryExemption
ei enää täytä edellytyksiä
FromIFRS9
väliaikaiselle vapautukselle
IFRS 9:stä

Osakeperusteisia maksuja
koskevan järjestelyn
myöntämispäivä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 11 a

Päivä, jona rahoitusvarojen luokittelu on muutettu joh
tuen rahoitusvarojen hallinnassa sovellettavan yhteisön
liiketoimintamallin muuttamisesta. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 B a

yyyy-mm-dd Päivä, jona toiminnoissa
Päivä, jona toiminnoissa tapahtui muutos, jonka perus
tapahtui muutos, jonka
teella vakuutuksenantaja pystyi arvioimaan uudelleen,
perusteella vakuutuksenantaja liittyvätkö sen toiminnot pääasiallisesti vakuuttamiseen.
pystyi arvioimaan uudelleen,
liittyvätkö sen toiminnot pää
asiallisesti vakuuttamiseen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C c ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

DateOfEndOfReportingPeriod
OfFinancialStatementsOfSub
sidiary

FI
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Päivä, jona toiminnoissa tapahtui muutos, jonka seurauk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sena vakuutuksenantaja ei enää täytä edellytyksiä väliai IFRS 4 39D b – Voimassaolon
kaiselle vapautukselle IFRS 9:stä.
päättymispäivä 1.1.2021
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DebtInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit, järjestelyyn
kuuluvien varojen käypään
arvoon sisältyvä määrä

Se vieraan pääoman ehtoisten (ei oman pääoman ehtois esimerkki: IAS 19 142 c
ten) instrumenttien määrä, joka sisältyy etuuspohjaisiin
järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viit
taus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjai
set järjestelyt [member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Hallussa olevat vieraan pää
oman ehtoiset instrumentit

Yhteisön hallussa olevaa velkamäärää edustavien instru
menttien määrä.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIs
suedThatAreIncludedInInsur
ersRegulatoryCapital

X instant,
credit

Liikkeeseen lasketut vieraan
Liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman ehtoisten, viran esimerkki: IFRS 4 20E c –
pääoman ehtoiset instrumen omaisten vaatimaan vakuutuksenantajan pääomaan sisäl Voimassaolon päättymispäivä
tit, jotka sisältyvät viran
tyvien instrumenttien määrä.
1.1.2021
omaisten vaatimaan vakuu
tuksenantajan pääomaan.

ifrs-full

DebtSecurities

X instant,
credit

Liikkeeseen lasketut vieraan
pääoman ehtoiset
instrumentit

Yhteisön liikkeeseen laskemien velkamäärää edustavien
instrumenttien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Vieraan pääoman ehtoiset
arvopaperit [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön hallussa olevia instrument
teja, jotka edustavat velkamäärää.

esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X duration,
credit

Korjuusta johtuvat vähennyk Korjuusta johtuvat biologisten hyödykkeiden vähennys,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
set, biologiset hyödykkeet
joka aiheutuu tuotteen irrottamisesta hyödykkeestä tai
IAS 41 50 d
hyödykkeen elintoimintojen lopettamisesta. [Viittaus: Bio
logiset hyödykkeet]

FI

ifrs-full
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yleinen käytäntö: IAS 1 55
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[abstract]
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Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Vähennys (tai lisäys) osakepe
rusteisesti maksettavien liike
toimien veron vuoksi, oma
pääoma

Oman pääoman vähennys (tai lisäys), joka johtuu sellais yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
ten liiketoimien verotuksesta, joissa yhteisö (a) vastaanot
taa tavaroita tai palveluja kyseisten tavaroiden toimitta
jalta tai palvelujen suorittajalta (henkilöstö mukaan
lukien) osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä;
tai (b) tulee velvolliseksi suorittamaan liiketoimesta mak
sun tavarantoimittajalle tai palvelunsuorittajalle osakepe
rusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toisen konser
niyhteisön vastaanottaessa kyseiset tavarat tai palvelut.
[Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsAssets

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, varat

Sellaisen vähennyksen määrä varojen käyvässä arvossa,
joka johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa ole
vien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseen
kin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Sellaisen vähennyksen määrä yhteisön omien oman pää
oman ehtoisten instrumenttien käyvässä arvossa, joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h ii

Euroopan unionin virallinen lehti

DecreaseIncreaseThroughTax
OnSharebasedPaymentTransac
tions

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/173

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisen vähennyksen määrä velkojen käyvässä arvossa,
joka johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa ole
vien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseen
kin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, varat

Sellaisen vähennyksen määrä varojen käyvässä arvossa,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin verojen jäl
keen ja joka johtuu useiden muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Sellaisen vähennyksen määrä yhteisön omien oman pää yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman ehtoisten instrumenttien käyvässä arvossa, joka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen ja
joka johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa ole
vien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseen
kin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Vero
tuotto (tai -kulu)]

16.12.2019

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, velat

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/174

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisen vähennyksen määrä velkojen käyvässä arvossa, yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin verojen jäl
keen ja joka johtuu useiden muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, varat

Sellaisen vähennyksen määrä varojen käyvässä arvossa,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ennen
veroja ja joka johtuu useiden muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Sellaisen vähennyksen määrä yhteisön omien oman pää yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman ehtoisten instrumenttien käyvässä arvossa, joka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja ja joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

L 326/175

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, velat

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisen vähennyksen määrä velkojen käyvässä arvossa, yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ennen
veroja ja joka johtuu useiden muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxAssets

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, varat

Sellaisen vähennyksen määrä varojen käyvässä arvossa,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu tulosvaikutteisesti verojen jälkeen ja joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Sellaisen vähennyksen määrä yhteisön omien oman pää yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman ehtoisten instrumenttien käyvässä arvossa, joka on
kirjattu tulosvaikutteisesti verojen jälkeen ja joka johtuu
useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötieto
jen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia
vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

16.12.2019

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, velat

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/176

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, velat

Sellaisen vähennyksen määrä velkojen käyvässä arvossa, yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu tulosvaikutteisesti verojen jälkeen ja joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxAssets

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, varat

Sellaisen vähennyksen määrä varojen käyvässä arvossa,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu tulosvaikutteisesti ennen veroja ja joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Sellaisen vähennyksen määrä yhteisön omien oman pää yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman ehtoisten instrumenttien käyvässä arvossa, joka on
kirjattu tulosvaikutteisesti ennen veroja ja joka johtuu
useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötieto
jen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia
vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/177

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon vähennys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, velat

Sellaisen vähennyksen määrä velkojen käyvässä arvossa, yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
joka on kirjattu tulosvaikutteisesti ennen veroja ja joka
johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
X duration,
coveredInCurrentPeriodRegula credit
toryDeferralAccountDebitBal
ances

Kaudella realisoituneista sal
doista johtuva vähennys, hin
tasääntelystä johtuvien siirty
vien erien debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
vähennykset, jotka johtuvat kaudella realisoituneista sal
doista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien debetsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
X duration,
versedInCurrentPeriodRegulato debit
ryDeferralAccountCreditBal
ances

Kaudella kumoutuneista sal
doista johtuva vähennys, hin
tasääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
vähennykset, jotka johtuvat kaudella purkautuneista sal
doista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien hyvityssaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBenefit
sPaidReimbursementRightsAt
FairValue

Maksetuista etuuksista joh
tuva vähennys, korvauksen
saantioikeudet, käypä arvo

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon vähennys,
joka johtuu maksetuista etuuksista. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 g

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/178

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys, bio
logiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden vähennys, joka johtuu myytä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä
IAS 41 50 c
olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään. [Viit
taus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien
ryhmät [member]; Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys,
liikearvo

Liikearvon vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luokittelusta. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luo IFRS 3 B67 d iv
kitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

X duration,
DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs credit
setsAndGoodwill

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys,
aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon vähennys, joka yleinen käytäntö: IAS 38 118 e ii
johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä
myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryh
mään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutetta
vien erien ryhmät [member]; Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
X duration,
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs credit
setsOtherThanGoodwill

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon
vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta
tai sisältymisestä myytävänä olevaksi luokiteltuun luovu
tettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi
luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

Euroopan unionin virallinen lehti

DecreaseThroughClassi
X duration,
fiedAsHeldForSaleBiologicalAs credit
sets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e ii

L 326/179

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys, sijoi
tuskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen vähennys, joka johtuu myytävänä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä ole
IAS 40 76 c, tilinpäätöksessä
vaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään. [Viit
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d iii
taus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien
ryhmät [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet;
Sijoituskiinteistöt; Myytävänä oleviksi luokitellut luovu
tettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

X duration,
DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSalePropertyPlan credit
tAndEquipment

Myytävänä olevaksi luokitte
lusta johtuva vähennys,
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennys, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä IAS 16 73 e ii
myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryh
mään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutetta
vien erien ryhmät [member]; Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogni
tionExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

X duration,
debit

Taseesta pois kirjaamisesta
johtuva vähennys, luottosi
toumuksista ja takaussopi
muksista aiheutuva altistumi
nen luottoriskille

Taseesta pois kirjaamisesta johtuva vähennys altistumi
sessa luottoriskille luottositoumusten ja takaussopimus
ten vuoksi. [Viittaus: Luottositoumuksista ja takaussopi
muksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I c,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogni
tionFinancialAssets

X duration,
credit

Taseesta pois kirjaamisesta
johtuva vähennys,
rahoitusvarat

Taseesta pois kirjaamisesta aiheutuva rahoitusvarojen
vähennys. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I c,
esimerkki: IFRS 7 35H

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleInvestment
Property

FI

ifrs-full

L 326/180

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DecreaseThroughDisposalsReg X duration,
ulatoryDeferralAccountCredit debit
Balances

Luovutuksista johtuva vähen Luovutuksista aiheutunut hintasääntelystä johtuvien siir
nys, hintasääntelystä johtu
tyvien erien kreditsaldojen vähennys. [Viittaus: Hinta
vien siirtyvien erien
sääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]
kreditsaldot

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsReg X duration,
ulatoryDeferralAccountDebit
credit
Balances

Luovutuksista johtuva vähen Luovutuksista johtuva vähennys, joka koskee hintasäänte esimerkki: IFRS 14 33 a iii
nys, hintasääntelystä johtu
lystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldoja. [Viittaus:
vien siirtyvien erien
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]
vdebetsaldot

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Arvonalentumisesta johtuva
vähennys, sopimukseen
perustuvat omaisuuserät

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennys, joka esimerkki: IFRS 15 118 c
johtuu arvonalentumisesta. [Viittaus: Sopimukseen perus
tuvat omaisuuserät; Arvonalentumistappio]

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
credit

Arvonalentumisesta johtuva
vähennys, hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien
debetsaldot

Arvonalentumisesta johtuva vähennys, joka koskee hinta esimerkki: IFRS 14 33 a iii
sääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldoja. [Viit
taus: Arvonalentumistappio; Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Määräysvallan menettämi
sestä tytäryrityksessä johtuva
vähennys, aineettomat hyö
dykkeet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon vähennys, joka
johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä.
[Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Määräysvallan menettämi
sestä tytäryrityksessä johtuva
vähennys, muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon
vähennys, joka johtuu määräysvallan menettämisestä
tytäryrityksessä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/181

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryOtherProvi
sions

X duration,
debit

Määräysvallan menettämi
sestä tytäryrityksessä johtuva
vähennys, muut varaukset

Muiden varausten vähennys, joka johtuu määräysvallan
menettämisestä tytäryrityksessä. [Viittaus: Muut
varaukset]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Määräysvallan menettämi
sestä tytäryrityksessä johtuva
vähennys, aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennys, joka yleinen käytäntö: IAS 16 73 e
johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

DecreaseThroughPerfor
X duration,
manceObligationBeingSatisfied debit
ContractLiabilities

Suoritevelvoitteen täyttymi
Sopimukseen perustuvien velkojen vähennys, joka johtuu esimerkki: IFRS 15 118 e
sestä johtuva vähennys, sopi suoritevelvoitteen täyttymisestä. [Viittaus: Sopimukseen
mukseen perustuvat velat
perustuvat velat; Suoritevelvoitteet [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughRightToCon
siderationBecomingUncondi
tionalContractAssets

Vähennys sen vuoksi, että
vastiketta koskevasta oikeu
desta tulee ehdoton, sopi
mukseen perustuvat
omaisuuserät

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennys joh
tuen siitä, että vastiketta koskevasta oikeudesta on tullut
ehdoton. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät]

esimerkki: IFRS 15 118 d

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLia X duration,
bilitiesIncludedInDisposal
debit
GroupsClassifiedAsHeldForSale
OtherProvisions

Vähennys, joka johtuu siir
rosta myytävänä oleviksi luo
kiteltuihin luovutettavien
erien ryhmiin sisältyviin vel
koihin, muut varaukset

Muiden varausten vähennys, joka johtuu kyseisten
varausten siirtämisestä myytävänä oleviksi luokiteltuihin
luovutettavien erien ryhmiin sisältyviin velkoihin. [Viit
taus: Muut varaukset; Myytävänä oleviksi luokitellut luo
vutettavien erien ryhmät [member]]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFi
nancialAssets

Lopullisena luottotappiona
pois kirjaamisesta johtuva
vähennys, rahoitusvarat

Lopullisena luottotappiona pois kirjaamisesta aiheutuva
rahoitusvarojen vähennys. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I c,
esimerkki: IFRS 7 35H

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
credit

yleinen käytäntö: IAS 37 84
FI

ifrs-full

L 326/182

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant

Verotuksessa vähennyskelpoi Verotuksessa vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, joista ei
set väliaikaiset erot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista taseeseen. [Viit
ole kirjattu laskennallista
taus: Väliaikaiset erot [member]]
verosaamista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 e

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Yhteenlaskettu oletushankin
tameno sijoituksille, joiden
oletushankintamenona on
käypä arvo

Yhteenlaskettu oletushankintameno tytäryritys-, yhteisyri tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tys- tai osakkuusyrityssijoituksille, joiden oletushankinta IFRS 1 31 b
menona on käypä arvo yhteisön ensimmäisessä IFRStilinpäätöksessä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member];
Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoi
tukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityk
siin; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPrevious
GAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Yhteenlaskettu oletushankin
tameno sijoituksille, joiden
oletushankintamenona on
aiemman tilinpäätösnormis
ton mukainen kirjanpitoarvo

Yhteenlaskettu oletushankintameno tytäryritys-, yhteisyri tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tys- tai osakkuusyrityssijoituksille, joiden oletushankinta IFRS 1 31 a
menona on aiemman tilinpäätösnormiston mukainen kir
janpitoarvo yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä.
[Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo
[member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätös
normisto [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset
tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin;
IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

DefaultFinancialStatements
DateMember

member

Oletettu tilinpäätöspäivä
[member]

Tämä jäsen edustaa ”Syntymispäivä”-akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

L 326/183

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 29 c i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 49 b i

Euroopan unionin virallinen lehti

DeductibleTemporaryDiffer
encesForWhichNoDeferredTax
AssetIsRecognised

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksista johtu Vakuutuksenantajan menot, jotka aiheutuvat sellaisen
vat aktivoidut hankintamenot uuden vakuutussopimuksen myymisestä, vakuuttamisesta
ja aloittamisesta, jonka kirjaamista kuluksi on siirretty.
[Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 4 IG39 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG23
a – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Siirtovelat (tuloennakot)

Velan määrä, joka on toteutunutta mutta ei vielä ansait
tua tuloa. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Current

X instant,
credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siir Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (tuloennakot). [Viit
tovelat (tuloennakot)
taus: Tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siir Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (tuloennakot). [Viit
tovelat (tuloennakot)
taus: Tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista
siirtovelat (tuloennakot)
siirtoveloista (tuloennakot) hankinta-ajankohtana kirjattu
määrä. [Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot); Liiketoiminto
jen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociated
WithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
debit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldoihin liit
tyvä laskennallinen
verosaaminen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 b

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liit
tyvä laskennallisen verosaamisen määrä. [Viittaus: Las
kennalliset verosaamiset; Hintasääntelystä johtuvien siir
tyvien erien saldot [member]]

16.12.2019

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

DeferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContracts

FI

ifrs-full

L 326/184

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisa X instant,
tionIsDependentOnFutureTax debit
ableProfitsInExcessOfProfits
FromReversalOfTaxableTempo
raryDifferencesAndEntityHas
SufferedLossInJurisdiction
ToWhichDeferredTaxAssetRe
lates

Laskennalliset verosaamiset

Yhteisön hyväksi tulevilla kausilla luettavia tuloveroja,
jotka perustuvat (a) verotuksessa vähennyskelpoisiin
väliaikaisiin eroihin; (b) tulevaisuudessa käytettäviin vero
tuksellisiin tappioihin; ja (c) tulevaisuudessa käytettäviin
verotukseen liittyviin hyvityksiin. [Viittaus: Väliaikaiset
erot [member]; Käyttämättömät verotukseen liittyvät
hyvitykset [member]; Käyttämättömät verotukselliset tap
piot [member]]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 o, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 56,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g i

Laskennalliset verosaamiset ja
-velat [abstract]

X instant,
debit

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

Laskennallinen verosaaminen,
kun sen hyödyntäminen riip
puu vastaisesta verotettavasta
tulosta, joka ylittää verona
laisten väliaikaisten erojen
purkautumisesta syntyvät
voitot ja kun yhteisö on teh
nyt tappiota maassa, johon
laskennallinen verosaaminen
liittyy

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 82

Laskennallisen verosaamisen määrä, kun (a) laskennalli
sen verosaamisen hyödyntäminen riippuu vastaisesta
verotettavasta tulosta, joka ylittää olemassa olevien vero
nalaisten väliaikaisten erojen purkautumisesta syntyvät
voitot; ja (b) kun yhteisö on tehnyt tappiota joko tarkas
teltavana olevalla tai sitä edeltävällä kaudella maassa,
johon laskennallinen verosaaminen liittyy. [Viittaus:
Väliaikaiset erot [member]]

L 326/185

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen laskennallis
laskennalliset verosaamiset
ten verosaamisten hankinta-ajankohtana kirjattu määrä.
[Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DeferredTaxAssets

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Laskennallinen verokulu, joka
johtuu laskennallisen verosaa
misen kirjanpitoarvon vähen
tämisestä tai aikaisemmin
tehdyn kirjanpitoarvon
vähentämisen
peruuttamisesta

Laskennallisen verokulun määrä, joka johtuu laskennalli esimerkki: IAS 12 80 g
sen verosaamisen kirjanpitoarvon vähentämisestä tai
aikaisemmin tehdyn vähennyskirjauksen peruuttamisesta.
[Viittaus: Laskennalliset verosaamiset]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Laskennallinen verokulu (tai
-tuotto)

Verokulun (tai -tuoton) määrä, joka liittyy laskennallisten
verovelkojen tai laskennallisten verosaamisten muutok
siin. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Laskennalliset
verovelat]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAb
stract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
laskennallinen verokulu (tai
-tuotto)

Verokulun (tai -tuoton) määrä, joka liittyy laskennallisten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
verovelkojen tai laskennallisten verosaamisten muutoksiin IAS 12 81 g ii
ja on kirjattu tulosvaikutteisesti. [Viittaus: Laskennalliset
verosaamiset; Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Las
kennalliset verovelat]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToOriginationAndRever
salOfTemporaryDifferences

X duration,
debit

Väliaikaisten erojen syntymi
seen tai purkautumiseen liit
tyvä laskennallinen verokulu
(tai -tuotto)

Väliaikaisten erojen muodostumiseen tai purkautumiseen esimerkki: IAS 12 80 c
liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto). [Viittaus:
Väliaikaiset erot [member]; Laskennallinen verokulu (tai
-tuotto)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g ii

Laskennallinen verokulu (tai tuotto) [abstract]

16.12.2019

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

DeferredTaxExpenseAris
ingFromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTax
Asset

FI

ifrs-full

L 326/186

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Verokantojen muutokseen tai Verokantojen muutokseen tai uusien verojen määräämi
uusien verojen määräämiseen seen liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto). [Viit
liittyvä laskennallinen vero
taus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]
kulu (tai -tuotto)

esimerkki: IAS 12 80 d

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Laskennalliset verovelat

Tulevilla kausilla maksettavaksi tulevia veroja, jotka
perustuvat veronalaisiin väliaikaisiin eroihin. [Viittaus:
Väliaikaiset erot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 o

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili X instant,
tiesArisingFromContractsWith credit
inScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

Laskennalliset verovelat, jotka
syntyvät IFRS 4:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista ja johdannaisiin kuulu
mattomista sijoitussopimuk
sista aiheutuvista veloista

Sellaisten laskennallisten verovelkojen määrä, jotka synty esimerkki: IFRS 4 20E c –
vät IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista ja
Voimassaolon päättymispäivä
johdannaisiin kuulumattomista sijoitussopimuksista
1.1.2021
aiheutuvista veloista [Viittaus: Laskennalliset verovelat]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista las yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i
laskennalliset verovelat
kennallisista veroveloista hankinta-ajankohtana kirjattu
määrä. [Viittaus: Laskennalliset verovelat; Liiketoiminto
jen yhdistäminen [member]]

X instant,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToTaxRateChangesOrIm
positionOfNewTaxes

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/187

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociated X instant,
WithRegulatoryDeferralAc
credit
countBalances

Hintasääntelystä johtuvien
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien saldoihin liit tyvä laskennallisen verovelan määrä. [Viittaus: Laskennal IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
tyvä laskennallinen verovelka liset verovelat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 b
saldot [member]]

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

Suoraan omaa pääomaa
Suoraan omaa pääomaa hyvittäen (tai veloittaen) kirjat
hyvittäen tai veloittaen kirjat tuihin eriin liittyvän laskennallisen veron määrä. [Viit
tuihin eriin liittyvä laskennal taus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]
linen vero

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre X instant,
sentValue
credit

Etuuspohjainen velvoite,
nykyarvo

Tarkasteltavana olevan kauden ja aikaisempien kausien
yleinen käytäntö: IAS 19 57 a
työsuorituksiin perustuvan velvoitteen täyttämiseksi vaa
dittavien, odotettavissa olevien vastaisten maksujen nyky
arvo, josta ei ole vähennetty järjestelyyn kuuluvia varoja.
[Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

Etuuspohjaiset järjestelyt
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

axis

Laskennallisten verovelkojen (tai -saamisten) määrä. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taus: Laskennalliset verovelat; Laskennalliset
IAS 12 81 g i
verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 a

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

X duration

Laskennallinen verovelka (tai
-saaminen)

Dokumentaation nimike

FI

X instant,
credit

Nimike

L 326/188

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 138
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DefinedBenefitPlansOtherThan member
Multiemployer
PlansStatePlansAndPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUn
derCommonControlMember

Muut etuuspohjaiset järjeste
lyt kuin usean työnantajan
järjestelyt, valtiolliset järjeste
lyt ja järjestelyt, joissa riskit
jaetaan saman määräysvallan
alaisten yhteisöjen kesken
[member]

Tämä jäsen edustaa muita etuuspohjaisia järjestelyjä kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
usean työnantajan järjestelyt, valtiolliset järjestelyt ja jär IAS 19 138
jestelyt, joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten
yhteisöjen kesken. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

DefinedBenefitPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUn
derCommonControlMember

Etuuspohjaiset järjestelyt,
joissa riskit jaetaan saman
määräysvallan alaisten yhtei
söjen kesken [member]

Tämä jäsen edustaa etuuspohjaisia järjestelyjä, joissa ris tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kit jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisöjen kes IAS 19 149
ken, kuten emoyrityksen ja sen tytäryritysten kesken.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Tytäryrityk
set [member]; Emoyritys [member]]

ifrs-full

ifrs-full

member

member

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tämä jäsen edustaa työsuhteen päättymisen jälkeisiä
etuuksia koskevia järjestelyjä, jotka eivät ole maksupoh IAS 19 138
jaisia järjestelyjä. Maksupohjaiset järjestelyt ovat työsuh
teen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevia järjestelyjä,
joiden mukaisesti yhteisö suorittaa kiinteitä maksuja eril
liselle yksikölle (rahasto), eikä sillä ole oikeudellista eikä
tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja, jos rahas
tolla ei ole riittävästi varoja kaikkien niiden työsuhdeetuuksien suorittamiseen, jotka perustuvat tarkasteltavana
olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuoritukseen.
Lisäksi se edustaa ”Etuuspohjaiset järjestelyt” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

DefinedBenefitPlansMember

FI

Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/189

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

axis

Poikkeaminen IFRS-standar
din vaatimuksesta [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 20 d

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Talletukset pankeilta

Pankkien talletuksista johtuvien yhteisön talletusvelkojen
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Talletukset asiakkailta

Asiakkaiden talletuksista johtuvien yhteisön talletusvelko yleinen käytäntö: IAS 1 55
jen määrä.

ifrs-full

DepositsFromCustomersAb
stract

Talletukset asiakkailta
[abstract]

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
X duration,
nAndImpairmentLossReversa debit
lOfImpairmentLossRecognised
InProfitOrLoss

Tulosvaikutteisesti kirjatut
poistot ja arvonalentumistap
pio (tai arvonalentumistap
pion peruuttaminen)

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognised
InProfitOrLossAbstract

Tulosvaikutteisesti kirjatut
poistot ja arvonalentumistap
pio (tai arvonalentumistap
pion peruuttaminen)
[abstract]

Tulosvaikutteisesti kirjattujen poistojen ja arvonalentu
mistappion (tai arvonalentumistappion peruuttamisen)
määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion
peruutus)]

Euroopan unionin virallinen lehti

DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

FI

ifrs-full

L 326/190

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration

Poistot, biologiset hyödykkeet Biologisista hyödykkeistä kirjatut poistot. [Viittaus: Pois
tot; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 55 c

DepreciationExpense

X duration,
debit

Poistot aineellisista
hyödykkeistä

Poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan aineellisten hyö
dykkeiden poistopohjan systemaattista jaksottamista
aineellisten hyödykkeiden taloudelliselle vaikutusajalle.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationInvestmentProp
erty

X duration

Poistot, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöistä kirjattujen poistojen määrä. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Poistot; Sijoituskiinteistöt]
IAS 40 79 d iv, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologi
calAssetsAtCost

text

Poistomenetelmä, biologiset
Poistomenetelmä, jota sovelletaan kertyneillä poistoilla ja
hyödykkeet, hankintamenoon kertyneellä arvonalentumistappiolla vähennettyyn han
arvostettavat
kintamenoon arvostettaviin biologisiin hyödykkeisiin.
[Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

Poistot

ifrs-full

DepreciationAndAmortisation
ExpenseAbstract

Poistot [abstract]

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

ifrs-full
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esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 104,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B13 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 e

DepreciationAndAmortisation X duration,
Expense
debit

FI

Poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan omaisuuserän
poistopohjan systemaattista jaksottamista sen taloudelli
selle vaikutusajalle.

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 d
L 326/191

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Poistomenetelmä, sijoituskiin Poistomenetelmä, jota sovelletaan hankintamenomallilla tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teistöt, hankintamenomalli
arvostettuihin sijoituskiinteistöihin. [Viittaus: Sijoituskiin IAS 40 79 a
teistöt]

ifrs-full

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

text

Poistomenetelmä, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistomene
telmä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAnd X duration
Equipment

Poistot, aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistojen
määrä. [Viittaus: Poistot; Aineelliset käyttöomaisuushyö
dykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e vii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAs
setsAtCost

X.XX
duration

Poistoprosentti, biologiset
Biologisten hyödykkeiden tapauksessa käytetty poistopro tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hyödykkeet, hankintamenoon sentti. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]
IAS 41 54 e
arvostettavat

ifrs-full

DepreciationRateInvestment
PropertyCostModel

X.XX
duration

Poistoprosentti, sijoituskiin
teistöt, hankintamenomalli

Sijoituskiinteistöjen tapauksessa käytetty poistoprosentti.
[Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlan
tAndEquipment

X.XX
duration

Poistoprosentti, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tapauksessa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytetty poistoprosentti. [Viittaus: Aineelliset käyttöomai IAS 16 73 c
suushyödykkeet]

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Poistot, käyttöoikeusomai
suuserät

Käyttöoikeusomaisuuserien poistojen määrä. [Viittaus:
Poistot; Käyttöoikeusomaisuuserät]
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DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

FI

ifrs-full

L 326/192

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 b

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53 a

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 55

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Johdannaisvarat

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Suojaustarkoituksessa pidettä Suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisvarojen
vät johdannaisvarat
määrä. [Viittaus: Johdannaisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaisvarat

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisvaro
jen määrä. [Viittaus: Johdannaisvarat; Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, kaupan
käyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Johdannaisvelat

Johdannaisiksi luokiteltujen rahoitusvelkojen määrä. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 55
taus: Rahoitusvarat; Johdannaiset [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForHedging

X instant,
credit

Suojaustarkoituksessa pidettä Suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisvelkojen
vät johdannaisvelat
määrä. [Viittaus: Johdannaisvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

X instant,
credit

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaisvelat

yleinen käytäntö: IAS 1 55
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Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisvelko
jen määrä. [Viittaus: Johdannaisvelat; Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, jotka vas
taavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien
määritelmää]

FI

ifrs-full

Johdannaisiksi luokiteltujen rahoitusvarojen määrä. [Viit
taus: Rahoitusvarat; Johdannaiset [member]]

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

ifrs-full

X instant,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen määrä suhteessa johdannaisvelkoihin. [Viittaus: Joh
IFRS 7 39 b
dannaisvelat]

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti X instant,
credit
gateRisksArisingFromAssets
BackingContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Johdannaisvelat, joiIla pienen
netään IFRS 4:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten ja
johdannaisiin kuulumatto
mien sijoitussopimusten poh
jana olevista varoista aiheutu
via riskejä

Niiden johdannaisvelkojen määrä, joiIla pienennetään
esimerkki: IFRS 4 20E c –
IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvien sopimusten ja joh
Voimassaolon päättymispäivä
dannaisiin kuulumattomien sijoitussopimusten pohjana
1.1.2021
olevista varoista aiheutuvia riskejä. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti X instant,
credit
gateRisksArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Johdannaisvelat, joiIla pienen
netään IFRS 4:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista
ja johdannaisiin kuulumatto
mista sijoitussopimuksista
aiheutuvia riskejä

Niiden johdannaisvelkojen määrä, joiIla pienennetään
esimerkki: IFRS 4 20E c –
IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista ja joh Voimassaolon päättymispäivä
dannaisiin kuulumattomista sijoitussopimuksista aiheutu 1.1.2021
via riskejä. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

Johdannaiset, järjestelyyn
kuuluvien varojen käypään
arvoon sisältyvä määrä

Johdannaisten osuus etuuspohjaisiin järjestelyihin kuulu
vien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn kuu
luvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [mem
ber]; Johdannaiset [member]]

X instant,
debit
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Johdannaisvelat, diskonttaa
mattomat rahavirrat

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/194

Etuliite

esimerkki: IAS 19 142 e
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Johdannaiset [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja tai muita IFRS
9 -standardin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia, joilla
on kaikki seuraavat kolme ominaisuutta: (a) niiden arvo
muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyö
dykkeen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indek
sin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun
muuttujan (jota joskus sanotaan ”alla olevaksi”) arvon
muuttuessa, joka, jos se on muu kuin taloudellinen
muuttuja, ei liity nimenomaisesti mihinkään sopimusosa
puoleen; (b) ne eivät sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan
nettosijoitusta tai vaativat pienemmän nettosijoituksen
kuin mitä vaadittaisiin toisen tyyppisissä sopimuksissa,
joiden odotettaisiin reagoivan markkinatekijöiden muu
toksiin vastaavalla tavalla; (c) ne toteutetaan tulevana
ajankohtana. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94, esimerkki:
IFRS 7 IG40B, esimerkki:
IFRS 7 6

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAssetsMa
terialToEntity

text

Kuvaus yhteisön kannalta
olennaisista aineettomista
hyödykkeistä

Yhteisön tilinpäätöksen kannalta olennaisten aineetto
mien hyödykkeiden kuvaus. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife

text

Kuvaus taloudelliselta vaiku
tusajajaltaan rajoittamatto
mista aineettomista hyödyk
keistä sekä syistä, joiden
perusteella taloudellinen vai
kutusaika on arvioitu rajoitta
mattomaksi

Kuvaus taloudelliselta vaikutusajajaltaan rajoittamatto
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mista aineettomista hyödykkeistä sekä syistä, joiden
IAS 38 122 a
perusteella taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoitta
mattomaksi. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]
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DerivativesMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/195

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

DescriptionOfAccountingPoli
cyDecisionToUseException
InIFRS1348Assets

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyDecisionToUseException
InIFRS1348Liabilities

ifrs-full

ifrs-full DescriptionOfAccount text block
ingPolicyForAvailableforsaleFi
nancialAssetsExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBiologicalAssetsExplana
tory

Kuvaus sellaisten liiketoimien
kirjanpitokäsittelystä, jotka
kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kuvaus siitä, miten hankkijaosapuoli käsittelee kirjanpi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dossaan liiketoimet, jotka kirjataan erillään liiketoiminto IFRS 3 B64 l ii
jen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]]

text

Kuvaus tilinpäätöksen laati
misperiaatetta koskevasta
päätöksestä hyödyntää koh
dan IFRS 13.48 poikkeusta,
varat

Kuvaus siitä, että yhteisö on tehnyt tilinpäätöksen laati
misperiaatetta koskevan päätöksen, jonka mukaan se
hyödyntää IFRS 13:n kappaleessa 48 tarkoitettua poik
keusta varojen osalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 96

text

Kuvaus tilinpäätöksen laati
misperiaatetta koskevasta
päätöksestä hyödyntää koh
dan IFRS 13.48 poikkeusta,
velat

Kuvaus siitä, että yhteisö on tehnyt tilinpäätöksen laati
misperiaatetta koskevan päätöksen, jonka mukaan se
hyödyntää IFRS 13:n kappaleessa 48 tarkoitettua poik
keusta velkojen osalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 96

text block

Myytävissä oleviin rahoitus
Kuvaus yhteisön myytävissä olevia rahoitusvaroja koske yleinen käytäntö: IAS 1 117 b –
varoihin sovellettavia tilinpää vista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. [Viittaus: Myytä Voimassaolon päättymispäivä
töksen laatimisperiaatteita
vissä olevat rahoitusvarat]
1.1.2021
koskeva kuvaus [text block]

Biologisiin hyödykkeisiin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia yhteisön tilinpää
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Bio
logiset hyödykkeet]

16.12.2019

ifrs-full

Viitteet
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DescriptionOfAccountingFor
text
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/196

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBorrowingCostsExplana
tory

text block

Vieraan pääoman menoihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBorrowingsExplanatory

text block

Lainoihin sovellettavia tilin
Lainoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimispe yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
päätöksen laatimisperiaatteita riaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Lainat]
koskeva kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBusinessCombination
sAndGoodwillExplanatory

text block

Liiketoimintojen yhdistämi
seen ja liikearvoon sovelletta
via tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovelletta
via yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [mem
ber]; Liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBusinessCombinationsEx
planatory

text block

Liiketoimintojen yhdistämi
Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia yhteisön
seen sovellettavia tilinpäätök tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
sen laatimisperiaatteita kos
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]
keva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCashFlowsExplanatory

text block

Rahavirtoihin sovellettavia
Rahavirtoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laati
tilinpäätöksen laatimisperiaat misperiaatteita koskeva kuvaus.
teita koskeva kuvaus [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCollateralExplanatory

text block

Vakuuksiin sovellettavia tilin Vakuuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus.
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

FI

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteista kos
kien korkomenojen ja muiden menojen määrää, joka
yhteisölle aiheutuu varojen lainaksi ottamisesta.

Viitteet

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli
cyForConstructionInProgress
Explanatory

text block

Keskeneräisiin rakennushank Keskeneräisiin rakennushankkeisiin sovellettavia yhteisön
keisiin sovellettavia tilinpää tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
töksen laatimisperiaatteita
taus: Keskeneräiset rakennushankkeet]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForContingentLiabilitiesAnd
ContingentAssetsExplanatory

text block

Ehdollisiin velkoihin ja ehdol
lisiin varoihin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Kuvaus
ehdollisten varojen luonteesta]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForCustomerAcquisitionCost
sExplanatory

Asiakashankintamenoihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, jotka yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
koskevat asiakashankintamenoja.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCustomerLoyaltyPro
grammesExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDecommissioningRestora
tionAndRehabilitationProvi
sionsExplanatory

Kanta-asiakasohjelmiin sovel Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia yhteisön tilinpäätök
lettavia tilinpäätöksen laati
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia yhtei
sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
[Viittaus: Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan
palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviä menoja varten
tehty varaus]

16.12.2019

Käytöstä poistamista, alkupe
räiseen tilaan palauttamista ja
kunnostamista koskeviin
varauksiin sovellettavia tilin
päätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]
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text block

FI

ifrs-full

L 326/198

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksista synty
viin aktivoituihin hankinta
menoihin sovellettavia tilin
päätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankinta
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
menoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Vakuutussopimuk
sista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDeferredIncomeTaxEx
planatory

text block

Laskennalliseen tuloveroon
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia yhteisön tilinpää yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Las
kennallinen verokulu (tai -tuotto)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDepreciationExpenseEx
planatory

text block

Poistoihin sovellettavia tilin Poistoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Poistot]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDerecognitionOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Rahoitusinstrumenttien
taseesta pois kirjaamiseen
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovel
lettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

Johdannaisinstrumentteihin ja
suojaukseen sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [mem
ber]; Johdannaiset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

L 326/199

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDeferredAcquisitionCost
sArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

Johdannaisinstrumentteihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia yhteisön tilin
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Johdannaiset
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDiscontinuedOperation
sExplanatory

text block

Lopetettuihin toimintoihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia yhteisön tilinpää yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDiscountsAndRebatesEx
planatory

text block

Käteis- ja muihin alennuksiin Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia yhteisön tilin
sovellettavia tilinpäätöksen
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDividendsExplanatory

text block

Osinkoihin sovellettavia tilin Osinkoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus. Osingot ovat voittojen jaka
koskeva kuvaus [text block]
mista oman pääoman sijoittajille näiden tietystä osakela
jista omistaman osuuden suhteessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEarningsPerShareExplana
tory

Osakekohtaiseen tulokseen
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForEmissionRightsExplana
tory

Päästöoikeuksiin sovellettavia Päästöoikeuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laa yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tilinpäätöksen laatimisperiaat timisperiaatteita koskeva kuvaus.
teita koskeva kuvaus [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

L 326/200

Etuliite

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavia yhteisön tilinpää yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Työsuhde-etuuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. Työsuhde-etuuksia
ovat yhteisön eri muodoissa antamat vastikkeet työnteki
jöiden työsuorituksesta tai työsuhteen päättämisestä.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForEnvironmentRelatedEx
penseExplanatory

text block

Ympäristöön liittyviin kului
hin sovellettavia tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForExceptionalItemsExplana
tory

text block

Poikkeuksellisiin eriin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Poikkeuksellisiin eriin sovellettavia yhteisön tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForExpensesExplanatory

text block

Kuluihin sovellettavia tilin
Kuluihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimispe
päätöksen laatimisperiaatteita riaatteita koskeva kuvaus.
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForExplorationAndEvalua
tionExpenditures

text block

Etsintä- ja arviointimenoihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 6 24 a

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavia yhteisön tilin
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]]

L 326/201

Työsuhde-etuuksiin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEmployeeBenefitsExplana
tory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text block

Käyvän arvon määrittämiseen Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavia yhteisön tilin yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
sovellettavia tilinpäätöksen
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
laatimisperiaatteita koskeva
Käypä arvo [member]]
kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFeeAndCommissionIn
comeAndExpenseExplanatory

text block

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia yhteisön tilin
sovellettavia tilinpäätöksen
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
laatimisperiaatteita koskeva
Palkkiotuotot (tai -kulut)]
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinanceCostsExplanatory

text block

Rahoituskuluihin sovellettavia Rahoituskuluihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
tilinpäätöksen laatimisperiaat laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
teita koskeva kuvaus [text
Rahoituskulut]
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinanceIncomeAndCost
sExplanatory

text block

Rahoitustuottoihin ja -kului
hin sovellettavia tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialAssetsExplana
tory

text block

Rahoitusvaroihin sovellettavia Rahoitusvaroihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
tilinpäätöksen laatimisperiaat laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
teita koskeva kuvaus [text
Rahoitusvarat]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialGuaranteesEx
planatory

text block

Takauksiin sovellettavia tilin Takauksiin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimis yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Takaukset
koskeva kuvaus [text block]
[member]]

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Rahoitustuotot (tai -kulut)]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFairValueMeasurementEx
planatory

FI

ifrs-full

L 326/202

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviin rahoi
tusinstrumentteihin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoi
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tusinstrumentteihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialInstrumentsEx
planatory

text block

Rahoitusinstrumentteihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavia yhteisön tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialLiabilitiesEx
planatory

text block

Rahoitusvelkoihin sovelletta
via tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Rahoitusvelkoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForForeignCurrencyTransla
tionExplanatory

text block

Ulkomaan rahan määräisten Ulkomaan rahan määräisten erien muuntamiseen sovel
erien muuntamiseen sovellet lettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
tavia tilinpäätöksen laatimis keva kuvaus.
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFranchiseFeesExplanatory

text block

Franchising-maksuihin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

Franchising-maksuihin sovellettavia yhteisön tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.

L 326/203

text block
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialInstrumentsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Explanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFunctionalCurrencyEx
planatory

text block

Toimintavaluuttaan sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForGoodwillExplanatory

text block

Liikearvoon sovellettavia
Liikearvoon sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tilinpäätöksen laatimisperiaat periaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Liikearvo]
teita koskeva kuvaus [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForGovernmentGrants

text block

Julkisiin avustuksiin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForHedgingExplanatory

text block

Suojaukseen sovellettavia
Suojaukseen sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laati
tilinpäätöksen laatimisperiaat misperiaatteita koskeva kuvaus.
teita koskeva kuvaus [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForHeldtomaturityInvest
mentsExplanatory

text block

Eräpäivään asti pidettäviin
Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavia yhtei
sijoituksiin sovellettavia tilin sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
päätöksen laatimisperiaatteita [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfAssetsEx
planatory

text block

Omaisuuserien arvon alentu
miseen sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI

Kuvaus sen taloudellisen ympäristön toimintavaluuttaa,
jossa yhteisö pääasiallisesti toimii, koskevista yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

L 326/204

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus yhteisön julkisiin avustuksiin sovellettavista tilin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
päätöksen laatimisperiaatteista, mukaan lukien tavat,
IAS 20 39 a
joilla avustukset esitetään tilinpäätöksessä. [Viittaus: Julki
nen valta [member]; Julkiset avustukset]

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavia yhteisön yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Rahoitusvarojen arvon alen Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia yhtei
tumiseen sovellettavia tilin
sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
päätöksen laatimisperiaatteita [Viittaus: Rahoitusvarat]
koskeva kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfNonfinan
cialAssetsExplanatory

text block

Muiden varojen kuin rahoi
Muiden varojen kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tusvarojen arvon alentumi
sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
seen sovellettavia tilinpäätök koskeva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusvarat]
sen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIncomeTaxExplanatory

text block

Tuloveroon sovellettavia tilin Tuloveroon sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus.
koskeva kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInsuranceContracts

text block

Vakuutussopimuksiin ja nii
hin liittyviin varoihin, velkoi
hin, tuottoihin ja kuluihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Aineettomiin hyödykkeisiin ja Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavia
liikearvoon sovellettavia tilin yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
päätöksen laatimisperiaatteita kuvaus. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoi
hin, tuottoihin ja kuluihin sovellettavia yhteisön tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Vakuutussopimustyypit [member]]

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

L 326/205

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillExplana
tory

text block

Muihin aineettomiin hyödyk
keisiin kuin liikearvoon
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon
sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInterestIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Korkotuottoihin ja -kuluihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia yhteisön tilin
päätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentInAssociates

text block

Osakkuusyrityssijoituksiin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Osakkuusyrityssijoituksiin sovellettavia yhteisön tilinpää
töksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Osakkuusyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentInAssociate
sAndJointVenturesExplanatory

text block

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoi
tuksiin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia yhteisön yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentPropertyEx
planatory

text block

Sijoituskiinteistöihin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Sijoituskiinteistöihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Sijoituskiin
teistöt]

FI

ifrs-full

L 326/206

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentsInJointVen
tures

text block

Yhteisyrityssijoituksiin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Yhteis
yritykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForUsingE
quityMethodExplanatory

Muihin kuin pääomaosuus
menetelmällä käsiteltäviin
sijoituksiin sovellettavia tilin
päätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
sijoituksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Pääomaosuusmene
telmällä käsiteltävät sijoitukset; Muut sijoitukset kuin
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIssuedCapitalExplanatory

text block

Liikkeeseen laskettuun pää
omaan sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Liikkeeseen laskettu pääoma]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForLeasesExplanatory

text block

Vuokrasopimuksiin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Vuokrasopimuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. Vuokrasopimus on
sopimus, jonka mukaan vuokralle antaja antaa vuokralle
ottajalle oikeuden käyttää omaisuuserää sovitun ajan
maksua tai toistuvia maksusuorituksia vastaan.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForLoansAndReceivablesEx
planatory

text block

Lainoihin ja muihin saamisiin Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavia yhteisön tilin yleinen käytäntö: IAS 1 117 b –
sovellettavia tilinpäätöksen
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Voimassaolon päättymispäivä
laatimisperiaatteita koskeva
Lainat ja muut saamiset]
1.1.2021
kuvaus [text block]

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli
cyForMeasuringInventories

text block

Vaihto-omaisuuden arvosta
miseen sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Vaihto-omaisuus]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 2 36 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForMiningAssetsExplanatory

text block

Kaivostoimintaan liittyviin
omaisuuseriin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Kaivostoimintaan liittyvät
omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForMiningRightsExplanatory

text block

Kaivosoikeuksiin sovellettavia Kaivosoikeuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laa yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tilinpäätöksen laatimisperiaat timisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Kaivosoikeu
teita koskeva kuvaus [text
det [member]]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedOpera
tionsExplanatory

Myytävänä oleviksi luokitel
tuihin pitkäaikaisiin omai
suuseriin tai luovutettavien
erien ryhmiin ja lopetettuihin
toimintoihin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omai
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
suuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin
toimintoihin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Lopetetut toi
minnot [member]; Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäai
kaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForNoncurrentAssetsOrDis
posalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleExplanatory

text block

Myytävänä oleviksi luokitel
tuihin pitkäaikaisiin omai
suuseriin tai luovutettavien
erien ryhmiin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omai
suuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäai
kaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

FI

ifrs-full

L 326/208

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForOffsettingOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Rahoitusinstrumenttien erien
toisistaan vähentämiseen
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen
sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForOilAndGasAssetsExplana
tory

Öljy- ja kaasuvaroihin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Öljyyn ja kaasuun liittyviin omaisuuseriin sovellettavia
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Öljyyn ja kaasun liittyvät omaisuuserät]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForProgrammingAssetsEx
planatory

text block

Ohjelmointiin liittyviin omai Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavia yhtei
suuseriin sovellettavia tilin
sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
päätöksen laatimisperiaatteita [Viittaus: Ohjelmointiin liittyvät omaisuuserät]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

text block

Aineellisiin käyttöomaisuus Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia
hyödykkeisiin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
tilinpäätöksen laatimisperiaat kuvaus. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]
teita koskeva kuvaus [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForProvisionsExplanatory

text block

Varauksiin sovellettavia tilin Varauksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimis
päätöksen laatimisperiaatteita periaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Varaukset]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForReclassificationOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Rahoitusinstrumenttien luo
kittelujen muutoksiin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/209

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovellet yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
tavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRecognitionOfRevenue

text block

Myyntituottojen kirjaamiseen Myyntituottojen kirjaamiseen sovellettavia yhteisön tilin
sovellettavia tilinpäätöksen
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
laatimisperiaatteita koskeva
Tuotot]
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRegulatoryDeferralAc
countsExplanatory

text block

Hintasääntelystä johtuviin
siirtyviin eriin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldot [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForReinsuranceExplanatory

text block

Jälleenvakuuttamiseen sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavia yhteisön tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRepairsAndMaintenance
Explanatory

text block

Korjauksiin ja kunnossapi
Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavia yhteisön tilin yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
toon sovellettavia tilinpäätök päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
sen laatimisperiaatteita kos
Korjaus- ja kunnossapitomenot]
keva kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteesta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jonka mukaisesti alkuperäisen kirjaamisajankohdan käy IFRS 7 28 a
vän arvon ja transaktiohinnan välinen erotus kirjataan
tulosvaikutteisesti siten, että otetaan huomioon niiden
tekijöiden muuttuminen (aika mukaan luettuna), jotka
markkinaosapuolet ottaisivat huomioon omaisuuserän tai
velan hinnoittelussa. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

16.12.2019

ifrs-full

Alkuperäisen kirjaamisajan
kohdan käyvän arvon ja tran
saktiohinnan välisen erotuk
sen kirjaamiseen tulosvaikut
teisesti sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRecognisingDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecogni
tionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueExplana
tory

FI

ifrs-full

L 326/210

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForResearchAndDevelop
mentExpenseExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRestrictedCashAndCashE
quivalentsExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForSegmentReportingEx
planatory

text block

Segmenttiraportointiin sovel Segmenttiraportointiin sovellettavia yhteisön tilinpäätök
lettavia tilinpäätöksen laati
sen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForServiceConcessionAr
rangementsExplanatory

text block

Palvelutoimilupajärjestelyihin
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

text block

Takaisinostosopimuksiin ja
Takaisinostosopimuksiin ja käänteisiin takaisinostosopi
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
käänteisiin takaisinostosopi muksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperi
muksiin sovellettavia tilinpää aatteita koskeva kuvaus.
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Sellaisiin rahavaroihin, joihin
kohdistuu rajoituksia, sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovel yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
lettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu
rajoituksia]

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavia yhteisön tilin
päätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus:
Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

Tutkimus- ja kehittämiskului Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavia yhteisön
hin sovellettavia tilinpäätök tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
sen laatimisperiaatteita kos
taus:]Tutkimus- ja kehittämismenot
keva kuvaus [text block]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/211

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForStrippingCostsExplana
tory

ifrs-full

Viitteet

Kuvaus yhteisön sellaisiin liiketoimiin sovellettavasta tilin yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
päätöksen laatimisperiaatteesta, joissa yhteisö (a) vastaa
nottaa tavaroita tai palveluja kyseisten tavaroiden toimit
tajalta tai palvelujen suorittajalta (henkilöstö mukaan
lukien) osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä;
tai (b) tulee velvolliseksi suorittamaan liiketoimesta mak
sun tavarantoimittajalle tai palvelunsuorittajalle osakepe
rusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toisen konser
niyhteisön vastaanottaessa kyseiset tavarat tai palvelut.
[Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

text block

Pintamaan poistamisesta
aiheutuviin menoihin sovel
lettavia tilinpäätöksen laati
misperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteesta, jota yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
sovelletaan kaivostoiminnassa syntyneisiin jätteen poista
misesta johtuviin menoihin.

DescriptionOfAccountingPoli
cyForSubsidiariesExplanatory

text block

Tytäryrityksiin sovellettavia
Tytäryrityksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laati
tilinpäätöksen laatimisperiaat misperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Tytäryritykset
teita koskeva kuvaus [text
[member]]
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTaxesOtherThanIn
comeTaxExplanatory

text block

Muihin veroihin kuin tulove
roihin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Verokulu tuloveroa lukuun ottamatta]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTerminationBenefits

text block

Työsuhteen päättämiseen liit
tyviin etuuksin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavia
yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus. [Viittaus: Työsuhteen päättämiseen liittyvistä
etuuksista aiheutuvat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
16.12.2019

Osakeperusteisesti maksetta
viin liiketoimiin sovellettavia
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForSharebasedPaymentTrans
actionsExplanatory

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/212

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradeAndOtherPayable
sExplanatory

text block

Ostovelkoihin ja muihin vel
koihin sovellettavia tilinpää
töksen laatimisperiaatteita
koskeva kuvaus [text block]

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavia yhteisön
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viit
taus: Ostovelat ja muut velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradeAndOtherReceiv
ablesExplanatory

text block

Myyntisaamisiin ja muihin
Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavia yhtei
saamisiin sovellettavia tilin
sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
päätöksen laatimisperiaatteita [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradingIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Kaupankäynnin tuottoihin ja Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavia yhtei
kuluihin sovellettavia tilinpää sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen.
töksen laatimisperiaatteita
[Viittaus: Kaupankäynnin tuotot (tai kulut)]
koskeva kuvaus [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTransactionsWithNoncon
trollingInterestsExplanatory

Määräysvallattomien omista
jien kanssa tehtäviin liiketoi
miin sovellettavia tilinpäätök
sen laatimisperiaatteita kos
keva kuvaus [text block]

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoi yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
miin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaat
teita koskeva kuvaus. [Viittaus: määräysvallattomien
omistajien osuudet]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTransactionsWithRelated
PartiesExplanatory

Lähipiiriliiketoimiin sovellet
tavia tilinpäätöksen laatimis
periaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Lähipiirin kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavia yhtei yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
sön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus.
[Viittaus: Lähipiiri [member]

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/213

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTreasurySharesExplana
tory

text block

Omiin osakkeisiin sovelletta
via tilinpäätöksen laatimispe
riaatteita koskeva kuvaus
[text block]

Omiin osakkeisiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. [Viittaus: Omat
osakkeet]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForWarrantsExplanatory

text block

Merkintäoikeuksiin (warrant)
sovellettavia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita koskeva
kuvaus [text block]

Merkintäoikeuksiin sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen
yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
laatimisperiaatteita koskeva kuvaus. Merkintäoikeudet
ovat rahoitusinstrumentteja, jotka antavat niiden haltijalle
oikeuden ostaa kantaosakkeita.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyToDetermineComponentsOf
CashAndCashEquivalents

Rahavarojen osatekijöiden
Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia
määrittämiseen sovellettavia yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva
tilinpäätöksen laatimisperiaat kuvaus. [Viittaus: Rahavarat]
teita koskeva kuvaus [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 46

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

Hankinnan kohdetta koskeva
kuvaus

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 a

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfAs text
setsByAssumingDirectlyRelat
edLiabilitiesOrByMeansOfLease

16.12.2019

Kuvaus omaisuuserien hank Kuvaus omaisuuserien hankkimisesta ilman maksutapah esimerkki: IAS 7 44 a
kimisesta suoraan velkaa vas tumia suoraan velkaa vastaan tai vuokrasopimuksella.
taan tai vuokrasopimuksella

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus liiketoiminnasta tai liiketoiminnoista, johon/
joihin hankkijaosapuoli saa määräysvallan liiketoiminto
jen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b
FI

text

L 326/214

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnEnti
tysWithdrawalFromPlan

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Kuvaus yhteisön hankkimi
sesta osakeantia käyttäen

Kuvaus yhteisön hankkimisesta ilman maksutapahtumia
osakeantia käyttäen.

esimerkki: IAS 7 44 b

text

Kuvaus usean työnantajan tai
valtiollisen järjestelyn ali- tai
ylijäämän sovitusta jakami
sesta yhteisön irtautuessa
järjestelystä

Kuvaus usean työnantajan tai valtiollisen etuuspohjaisen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
järjestelyn ali- tai ylijäämän sovitusta jakamisesta yhtei
IAS 19 148 c ii
sön irtautuessa järjestelystä. [Viittaus: Usean työnantajan
etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Valtiolliset etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOn
WindupOfPlan

text

Kuvaus usean työnantajan tai
valtiollisen järjestelyn ali- tai
ylijäämän sovitusta jakami
sesta järjestelyn purkamisen
yhteydessä

Kuvaus usean työnantajan tai valtiollisen etuuspohjaisen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
järjestelyn ali- tai ylijäämän sovitusta jakamisesta järjeste IAS 19 148 c i
lyn purkamisen yhteydessä. [Viittaus: Usean työnantajan
etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Valtiolliset etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

DescriptionOfAmountsOfAs
setsLiabilitiesEquityInterest
sOrItemsOfConsiderationFor
WhichInitialAccountingIsIn
complete

text

Kuvaus varoista, veloista,
oman pääoman ehtoisista
osuuksista tai vastikkeeseen
kuuluvista eristä, joiden
osalta alkuperäinen kirjanpi
tokäsittely on kesken

Kuvaus varoista, veloista, oman pääoman ehtoisista
osuuksista tai vastikkeeseen kuuluvista eristä, joiden
osalta liiketoimintojen yhdistämisen alkuperäinen kirjan
pitokäsittely on kesken. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdis
täminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAcquisitionOfEn text
tityByMeansOfEquityIssue

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 a ii

L 326/215

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteisön sellaisten omien siirtokelpoisten rahoitusinstru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien käypä arvo, jotka sisältyvät etuuspohjaiseen jär IAS 19 143
jestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus:
Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Rahoitusinstru
mentit, luokka [member]; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEntityIn
cludedInFairValueOfPlanAssets

Muut yhteisön käytössä ole
vat varat, jotka kuuluvat jär
jestelyyn kuuluvien varojen
käypään arvoon

Muiden sellaisten yhteisön käytössä olevien varojen
käypä arvo, jotka sisältyvät etuuspohjaisiin järjestelyihin
kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn
kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 143

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProp X instant,
ertyOccupiedByEntityIncluded debit
InFairValueOfPlanAssets

Yhteisön käytössä olevat kiin
teistöt, jotka kuuluvat järjes
telyyn kuuluvien varojen käy
pään arvoon

Sellaisten yhteisön käytössä olevien kiinteistöjen käypä
arvo, jotka sisältyvät etuuspohjaisiin järjestelyihin kuulu
vien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuu
luvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 143

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys text
ResponsibilitiesForGovernance
OfPlan

Kuvaus yhteisön muista jär
jestelyn hallintoa koskevista
velvollisuuksista

Kuvaus yhteisön muista etuuspohjaisen järjestelyn hallin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toa koskevista velvollisuuksista, joita yhteisö ei kuvaile
IAS 19 139 a iii
erikseen, esimerkiksi omaisuudenhoitajien tai järjestelyn
hallituksen jäsenten velvollisuuksista. [Viittaus: Etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

X instant,
debit

16.12.2019

Yhteisön omat rahoitusin
strumentit, jotka sisältyvät
järjestelyyn kuuluvien varojen
käypään arvoon

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAmountsOfEnti X instant,
tysOwnFinancialInstrumentsIn debit
cludedInFairValueOfPlanAssets

FI

ifrs-full

L 326/216

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus eläke-etuusjärjestelyn
purkamista koskevista
ehdoista

Kuvaus eläke-etuusjärjestelyn purkamista koskevista
ehdoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 f

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

text

Kuvaus diskonttauskorkojen
määrittämiseen käytetystä
lähestymistavasta

Kuvaus diskonttauskorkojen määrittämiseen käytetystä
lähestymistavasta sovellettaessa IFRS 17:ää.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 c iii – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCom
ponents

text

Kuvaus sijoituskomponent
tien määrittämiseen käyte
tystä lähestymistavasta

Kuvaus sijoituskomponenttien määrittämiseen käytetystä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lähestymistavasta sovellettaessa IFRS 17:ää. Sijoituskom IFRS 17 117 c iv – Voimaantulo
ponenteilla tarkoitetaan määriä, jotka yhteisön on vakuu 1.1.2021
tussopimuksen mukaan maksettava takaisin vakuutukse
nottajalle, vaikka vakuutustapahtumaa ei toteutuisi.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

text

Kuvaus muuta riskiä kuin
rahoitusriskiä koskevan ris
kioikaisun määrittämiseen
käytetystä lähestymistavasta

Kuvaus lähestymistavasta, jota on käytetty muuta riskiä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämi
IFRS 17 117 c ii – Voimaantulo
seen mukaan lukien se, jaotellaanko muuta riskiä kuin
1.1.2021
rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun muutokset vakuu
tuspalvelukomponenttiin ja vakuutuksen rahoituskompo
nenttiin vai esitetäänkö ne kokonaisuudessaan vakuutus
palvelutuloksessa. [Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitus
riskiä koskeva riskioikaisu [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfAnyRetirement
BenefitPlanTerminationTerms

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/217

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus ehdollisiin vastikkeisiin ja korvausvelvoitteeseen
perustuviin omaisuuseriin sovellettavista järjestelyistä.

text

Kuvaus järjestelyn tai yhtei
sön riskin hallitsemiseksi
käyttämästä varojen ja velko
jen yhteensovittamisstrate
giasta

Kuvaus etuuspohjaisen järjestelyn tai yhteisön riskin hal tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
litsemiseksi käyttämästä varojen ja velkojen yhteensovit IAS 19 146
tamisstrategiasta, mukaan lukien annuiteettimenetelmä ja
muut menetelmät, kuten pitkäikäisyyteen liittyvät swapsopimukset. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

DescriptionOfBasesOfFinancial text
StatementsThatHaveBeenRestat
edForChangesInGeneralPur
chasingPowerOfFunctionalCur
rency

Kuvaus sellaisten tilinpäätös
ten laatimisperusteista, jotka
on oikaistu toimintavaluutan
yleisen ostovoiman
muutoksilla

Kuvaus siitä, onko toimintavaluutan yleisen ostovoiman tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksilla oikaistut tilinpäätökset laadittu alkuperäisiin IAS 29 39 b
hankintamenoihin vai jälleenhankinta-arvoihin perustuen
hyperinflatorisessa raportoinnissa. [Viittaus: Hankintame
noon perustuva lähestymistapa [member]]

DescriptionOfArrangementFor text
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

ifrs-full

DescriptionOfAssetliability
MatchingStrategiesUsedBy
PlanOrEntityToManageRisk

ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 g ii

16.12.2019

Kuvaus ehdollisiin vastikkei
siin ja korvausvelvoitteeseen
perustuviin omaisuuseriin
sovellettavista järjestelyistä

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus lähestymistavasta, jota on käytetty vastaisia raha tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
virtoja koskevien arvioiden harkintavallan käytöstä johtu IFRS 17 117 c i – Voimaantulo
vien muutosten erottamiseen muista vastaisia rahavirtoja 1.1.2021
koskevien arvioiden muutoksista, kun on kyse sopimuk
sista, joihin ei sisälly suoria oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä. Vakuutussopimukset, joihin ei sisälly
suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä, ovat
muita vakuutussopimuksia kuin vakuutussopimuksia, joi
hin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijää
mästä. [Viittaus: Kuvaus perustana olevien erien koostu
muksesta sellaisten sopimusten osalta, joihin sisältyy suo
ria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä]

DescriptionOfApproachUsed
ToDistinguishChangesInEsti
matesOfFutureCashFlowsAris
ingFromExerciseOfDiscretion
FromOtherChangesCon
tractsWithoutDirectParticipa
tionFeatures

FI

Kuvaus vastaisia rahavirtoja
koskevien arvioiden harkinta
vallan käytöstä johtuvien
muutosten erottamiseen
muista vastaisia rahavirtoja
koskevien arvioiden muutok
sista käytetystä lähestymista
vasta, sopimukset, joihin ei
sisälly suoria oikeuksia osuu
teen sopimuksen ylijäämästä

ifrs-full

L 326/218

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDeter
miningAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Kuvaus perusteesta, jolla
rahoitusvaroja nimenomai
sesti määritetään overlaylähestymistavan kohteeksi

Kuvaus perusteesta, jolla rahoitusvaroja nimenomaisesti
määritetään overlay-lähestymistavan kohteeksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L c – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

text

Kuvaus perusteesta, jolla
määritetään ehdollista vasti
ketta koskeviin järjestelyihin
ja korvausvelvoitteeseen
perustuviin omaisuuseriin
liittyvän maksun suuruus

Kuvaus perusteesta, jolla määritetään ehdollista vastiketta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskeviin järjestelyihin ja korvausvelvoitteeseen perustu IFRS 3 B64 g ii
viin omaisuuseriin liittyvän maksun suuruus.

DescriptionOfBasisForDeter
miningFinancialAssetsEligible
ForRedesignationAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17

text

Kuvaus perustasta hyväksyt
tävien rahoitusvarojen mää
rittämiselle nimenomaisen
luokituksen muuttamista var
ten IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana

Kuvaus perustasta hyväksyttävien rahoitusvarojen määrit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tämiselle nimenomaisen luokituksen muuttamista varten IFRS 17 C32 a – Voimaantulo
IFRS 17:n soveltamisen aloittamisajankohtana. Rahoitus 1.1.2021
varoihin kuuluva erä on hyväksyttävä vain, jos sitä ei
pidetä hallussa IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluviin sopi
muksiin liittymättömiä toimintoja varten.

DescriptionOfBasisOfAccount
ingForTransactionsBetweenRe
portableSegments

text

Kuvaus raportoitavien seg
Kuvaus yhteisön raportoitavien segmenttien välisten liike tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien välisten liiketoimien toimien kirjanpitokäsittelyn perusteista. [Viittaus: Rapor IFRS 8 27 a
kirjanpitokäsittelyn
toitavat segmentit [member]]
perusteista

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfBasisForDesignat text
ingFinancialAssetsForOver
layApproach

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/219

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syöttötietojen ja ole
tusten perusteista sekä
arviointimenetelmistä, joita
käyttäen ratkaistaan, onko
rahoitusinstrumenttien luot
toriski lisääntynyt merkittä
västi alkuperäisen kirjaamisen
jälkeen

Kuvaus syöttötietojen ja oletusten perusteista sekä
arviointimenetelmistä, joita käyttäen ratkaistaan, onko
rahoitusinstrumenttien luottoriski lisääntynyt merkittä
västi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn text
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherFinancialAssetIs
CreditimpairedFinancialAsset

Kuvaus syöttötietojen ja ole
tusten perusteista sekä
arviointimenetelmistä, joita
käyttäen ratkaistaan, onko
rahoitusvaroihin kuuluva erä
luottoriskin johdosta arvol
taan alentunut rahoitusvaroi
hin kuuluva erä

Kuvaus syöttötietojen ja oletusten perusteesta ja arviointi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menetelmistä, joita käyttäen ratkaistaan, onko rahoitusva IFRS 7 35G a iii
roihin kuuluva erä luottoriskin johdosta arvoltaan alentu
nut rahoitusvaroihin kuuluva erä.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn text
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToMeasure12
monthAndLifetimeExpected
CreditLosses

Kuvaus syöttötietojen ja ole
tusten perusteista sekä
arviointimenetelmistä, joita
käyttäen määritetään 12 kuu
kaudelta ja koko voimassao
loajalta odotettavissa olevat
luottotappiot

Kuvaus syöttötietojen ja oletusten perusteista sekä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arviointimenetelmistä, joita käyttäen määritetään 12 kuu IFRS 7 35G a i
kaudelta ja koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat
luottotappiot.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialIn
formationOfAssociate

Kuvaus perusteesta, jonka
mukaan yhteenveto osak
kuusyritystä koskevasta
taloudellisesta informaatiosta
on laadittu

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan yhteenveto osakkuus
yritystä koskevasta taloudellisesta informaatiosta on laa
dittu. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35G a ii

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfBasisOfInputsAn text
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHaveIn
creasedSignificantlySinceInitial
Recognition

FI

ifrs-full

L 326/220

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B15
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus perusteesta, jonka
Kuvaus perusteesta, jonka mukaan yhteenveto yhteisyri
mukaan yhteenveto yhteisyri tystä koskevasta taloudellisesta informaatiosta on laa
tystä koskevasta taloudelli
dittu. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]
sesta informaatiosta on
laadittu

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValua
tionOfAssetsAvailableForBene
fits

text

Kuvaus etuuksiin käytettä
vissä olevien varojen arvos
tusperusteesta

Kuvaus eläke-etuusjärjestelyn etuuksiin käytettävissä ole
vien varojen arvostusperusteesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 a ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOn
WhichRegulatoryDeferralAc
countBalancesAreRecog
nisedAndDerecognisedAnd
HowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

text

Kuvaus perusteesta, jolla hin
tasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldot kirjataan ja
kirjataan pois taseesta ja siitä,
miten ne arvostetaan ensim
mäisen kerran ja
myöhemmin

Kuvaus perusteesta, jolla hintasääntelystä johtuvien siirty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien erien saldot kirjataan taseeseen ja pois taseesta, ja
IFRS 14 32
siitä, miten ne arvostetaan ensimmäisen kerran ja myö
hemmin, mukaan luettuna kuinka hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldojen kerrytettävyys arvioidaan ja
kuinka mahdollinen arvonalentumistappio kohdistetaan.
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien sal
dot [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU text
nitsRecoverableAmountHas
BeenDetermined

Kuvaus perusteesta, jolla
yksikön kerrytettävissä oleva
rahamäärä on määritetty

Kuvaus perusteesta, jolla rahavirtaa tuottavan yksikön (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä on
IAS 36 134 c
määritetty (toisin sanoen käyttöarvo vai käypä arvo
vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla). [Viit
taus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialIn
formationOfJointVenture

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/221

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DescriptionOfBasisUsedToDe text
termineSurplusOrDeficitOfMul
tiemployerPlan

Kuvaus perusteesta, jolla
määritetään usean työnanta
jan tai valtiollisen järjestelyn
ali- tai ylijäämä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 148 d iv

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre
pareComparativeInformation
ThatDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

text

Kuvaus perusteesta, jolla laa Kuvaus perusteesta, jolla laaditaan vertailutietoja, jotka
ditaan vertailutietoja, jotka
eivät ole IFRS 7:n ja IFRS 9:n mukaisia.
eivät ole IFRS 7:n ja IFRS 9:n
mukaisia

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 E2 b

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Kuvaus biologisista
hyödykkeistä

Kuvaus biologisista hyödykkeistä. [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

text

Kuvaus biologisista hyödyk
keistä, jotka on aikaisemmin
arvostettu hankintamenoon

Kuvaus biologisista hyödykkeistä, jotka on aikaisemmin
arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistap
pioilla vähennettyyn hankintamenoon ja joiden käypä
arvo onkin määritettävissä luotettavasti tarkasteltavana
olevalla kaudella. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Han
kintameno [member]; Biologiset hyödykkeet; Arvonalen
tumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 56 a

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Kuvaus perusteesta, jolla määritetään usean työnantajan
järjestelyn tai valtiollisen järjestelyn yli- tai alijäämää,
joka voi vaikuttaa vastaisten maksusuoritusten määrään.
[Viittaus: Usean työnantajan etuuspohjaiset järjestelyt
[member]; Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

Viitteet

L 326/222

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text

Nimike

Kuvaus biologisista hyödykkeistä, joiden käypä arvo ei
ole määritettävissä luotettavasti ja jotka yhteisö arvostaa
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähen
nettyyn hankintamenoon. [Viittaus: Biologiset hyödyk
keet; Arvonalentumistappio]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 a

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratingU text
nit

Kuvaus rahavirtaa tuottavasta Kuvaus rahavirtaa tuottavasta yksiköstä (esimerkiksi siitä, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksiköstä
onko se tuotelinja, tehdas, liiketoiminto, maantieteellinen IAS 36 130 d i
alue, vai IFRS 8:ssa määritelty raportoitava segmentti).
[Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementAssets

text

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämisessä käytetyn arvostus
menetelmän muutoksesta,
varat

Kuvaus varojen käyvän arvon määrittämisessä käytetyn
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostusmenetelmän muutoksesta (esim. siirtyminen
IFRS 13 93 d
markkinoihin perustuvasta lähestymistavasta tuottoihin
perustuvaan lähestymistapaan tai lisäksi muun arvostus
menetelmän käyttäminen). [Viittaus: Tuottoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähes
tymistapa [member]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämisessä käytetyn arvostus
menetelmän muutoksesta,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien käyvän arvon määrittämisessä käytetyn arvos
IFRS 13 93 d
tusmenetelmän muutoksesta (esim. siirtyminen markki
noihin perustuvasta lähestymistavasta tuottoihin perustu
vaan lähestymistapaan tai lisäksi muun arvostusmenetel
män käyttäminen). [Viittaus: Yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit [member]; Tuottoihin perus
tuva lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva
lähestymistapa [member]

L 326/223

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInforma
tionIsUnreliable

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Kuvaus biologisista hyödyk
keistä, joiden käypä arvo ei
ole määritettävissä
luotettavasti

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämisessä käytetyn arvostus
menetelmän muutoksesta,
velat

Kuvaus velkojen käyvän arvon määrittämisessä käytetyn tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostusmenetelmän muutoksesta (esim. siirtyminen
IFRS 13 93 d
markkinoihin perustuvasta lähestymistavasta tuottoihin
perustuvaan lähestymistapaan tai lisäksi muun arvostus
menetelmän käyttäminen). [Viittaus: Tuottoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähes
tymistapa [member]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDisposal

text

Kuvaus sellaisen arvostusme
netelmän muutoksesta, jota
on käytetty määritettäessä
käypää arvoa vähennettynä
luovutuksesta johtuvilla
menoilla

Kuvaus sellaisen arvostusmenetelmän muutoksesta, jota
on käytetty määritettäessä käypää arvoa vähennettynä
luovutuksesta johtuvilla menoilla. [Viittaus: Arvostusme
netelmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 e iiB, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

text

Kuvaus sijoitusyhteisöstatuk
sen muutoksesta

Kuvaus sijoitusyhteisöstatuksen muutoksesta. [Viittaus:
Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 9B

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEnti
tysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapitalAnd
WhatEntityManagesAsCapital

text

Kuvaus muutoksista yhteisön Kuvaus muutoksista yhteisön pääoman hallintaa koske
pääoman hallintaa koskevissa vissa tavoitteissa, periaatteissa ja prosesseissa ja siinä,
tavoitteissa, periaatteissa ja
mitä yhteisö hallinnoi pääomana.
prosesseissa ja siinä, mitä
yhteisö hallinnoi pääomana

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 135 c

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima text
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenAp
plyingImpairmentRequire
mentsAndReasons
ForThoseChanges

Kuvaus muutoksista arvioin Kuvaus muutoksista arviointimenetelmissä tai merkittä
timenetelmissä tai merkittä
vissä oletuksissa arvonalentumisvaatimuksia sovellet
vissä oletuksissa arvonalentu taessa sekä syyt näihin muutoksiin.
misvaatimuksia sovellettaessa
sekä syyt näihin muutoksiin

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35G c
16.12.2019

text
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DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/224

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus IFRS 17:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
altistumisen muutoksista ja
siitä, miten altistuminen
syntyy

Kuvaus IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille altistumisen muutoksista ja
siitä, miten altistuminen syntyy.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 c – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMeth
odsAndAssumptionsUsedIn
PreparingSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptions

text

Kuvaus vakuutusmatemaatti
sia oletuksia koskevaa herk
kyysanalyysia laadittaessa
käytettyjen menetelmien ja
oletusten muutoksista

Kuvaus merkittäviä vakuutusmatemaattisia oletuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevaa herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetel IAS 19 145 c
mien ja oletuksien muutoksista. [Viittaus: Vakuutusmate
maattiset oletukset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMeth
odsAndAssumptionsUsedIn
PreparingSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Kuvaus muutoksista menetel
missä ja oletuksissa, joita on
käytetty laadittaessa analyysia
herkkyydestä muutoksille,
joita tapahtuu altistumisessa
IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille

Kuvaus muutoksista menetelmissä ja oletuksissa, joita on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytetty laadittaessa analyysia herkkyydestä muutoksille, IFRS 17 128 c – Voimaantulo
joita tapahtuu altistumisessa IFRS 17:n soveltamisalaan
1.1.2021
kuuluvista sopimuksista aiheutuville riskeille.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMeth
odsUsedToMeasureCon
tractsWithinScope
OfIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMethods

text

Kuvaus muutoksista menetel
missä, joita on käytetty IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vien sopimusten arvostami
seen, sekä näiden menetel
mien syöttötietojen arviointi
prosesseissa

Kuvaus muutoksista menetelmissä, joita on käytetty IFRS tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
17:n soveltamisalaan kuuluvien sopimusten arvostami
IFRS 17 117 b – Voimaantulo
seen, sekä näiden menetelmien syöttötietojen arviointi
1.1.2021
prosesseissa.

L 326/225

text
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DescriptionOfChangesInExpo
suresToRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17AndHowTheyArise

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus muutoksista menetel Kuvaus muutoksista menetelmissä, joita on käytetty IFRS tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
missä, joita on käytetty IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien IFRS 17 124 c – Voimaantulo
17:n soveltamisalaan kuulu riskien mittaamiseen.
1.1.2021
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien mittaamiseen

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjec
tivesPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17

text

Kuvaus muutoksista tavoit
Kuvaus muutoksista tavoitteissa, toteutustavoissa ja pro
teissa, toteutustavoissa ja pro sesseissa, jotka liittyvät IFRS 17:n soveltamisalaan kuulu
sesseissa, jotka liittyvät IFRS vista sopimuksista aiheutuvien riskien hallintaan.
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien hallintaan

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSale

text

Kuvaus myytävänä olevan
pitkäaikaisen omaisuuserän
tai luovutettavien erien ryh
män myyntiä koskevan suun
nitelman muutoksesta

Kuvaus seikoista ja olosuhteista, jotka johtivat päätökseen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muuttaa pitkäaikaisten omaisuuserien tai luovutettavien
IFRS 5 42
erien ryhmien myyntiä koskevaa suunnitelmaa. [Viittaus:
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät
tai luovutettavien erien ryhmät; Myytävänä oleviksi luo
kitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInSer
viceConcessionArrangement

text

Kuvaus palvelutoimilupajär
jestelyn muutoksista

Kuvaus palvelutoimilupajärjestelyn muutoksista. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]
SIC 29 6 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 c – Voimaantulo
1.1.2021
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DescriptionOfChangesInMeth
odsUsedToMea
sureRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

FI

ifrs-full

L 326/226

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

Kuvaus hallussa olevasta
vakuudesta ja muista luoton
laatua parantavista järjeste
lyistä, rahoitusvarat, joiden
on yksittäin tarkasteltuina
todettu olevan arvoltaan
alentuneita

Kuvaus saatavilla olevan vakuuden ja muiden sellaisten
rahoitusvarojen, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu
olevan arvoltaan alentuneita, luonteesta. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG29 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

DescriptionOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
mentsFinancialAsset
sThatAreIndividuallyDeter
minedToBeImpaired

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
text
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements

Kuvaus sellaisista hallussa
olevista vakuuksista ja muista
luoton laatua parantavista
järjestelyistä ja niiden talou
dellisesta vaikutuksesta kos
kien sitä rahamäärää, joka
parhaiten kuvaa riskille alt
tiina olevaa enimmäismäärää

Kuvaus hallussa olevasta vakuudesta ja muista luoton laa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tua parantavista järjestelyistä (esim. numeerinen tieto
IFRS 7 36 b – Voimassaolon
siitä, missä määrin vakuus ja muut luoton laatua paranta päättymispäivä 1.1.2021
vat järjestelyt vähentävät luottoriskiä) koskien sitä raha
määrää, joka parhaiten kuvaa luottoriskille alttiina olevaa
enimmäismäärää. [Viittaus: Luottoriski [member]; Luotto
riskin enimmäismäärä]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
text
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements2014

Kuvaus hallussa olevista
vakuuksista ja muista luoton
laatua parantavista
järjestelyistä

Kuvaus hallussa olevasta vakuudesta ja muista luoton laa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tua parantavista järjestelyistä, jotka liittyvät luottoriskin
IFRS 7 35K b
enimmäismäärää parhaiten kuvaavaan määrään. Tähän
kuuluu kuvaus hallussa olevan vakuuden luonteesta ja
laadusta, selostus kyseisen vakuuden tai luoton laatua
parantavan järjestelyn laadussa tapahtuneista merkittä
vistä muutoksista ja informaatio rahoitusinstrumenteista,
joista yhteisö ei ole kirjannut tappiota koskevaa vähenny
serää vakuudesta johtuen. [Viittaus: Luottoriski [mem
ber]; Luottoriskin enimmäismäärä]

text
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ifrs-full

FI

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/227

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus sellaisista hallussa olevista vakuuksista ja muista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luoton laatua parantavista järjestelyistä ja niiden taloudel IFRS 7 36 b
lisesta vaikutuksesta (esim. määrällinen tieto siitä, missä
laajuudessa vakuudet ja muut luoton laatua parantavat
järjestelyt vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enim
mäismäärää), jotka liittyvät sellaisten rahoitusinstrument
tien, joihin ei sovelleta IFRS 9:n arvonalentumisvaatimuk
sia, luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää parhai
ten kuvaavaan määrään. [Viittaus: Luottoriski [member];
Luottoriskin enimmäismäärä]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit text
tedToSellOrRepledgeInAbsence
OfDefaultByOwnerOfCollateral

Kuvaus ehdoista, jotka liitty
vät yhteisön sellaisen vakuu
den käyttöön, jonka yhteisö
saa myydä tai pantata edel
leen ilman että vakuuden
omistaja on lyönyt laimin
velvoitteitaan

Kuvaus ehdoista, jotka liittyvät yhteisön sellaisen vakuu
den käyttöön, jonka yhteisö saa myydä tai pantata edel
leen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin
velvoitteitaan.

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBe
tweenAssetsAndLiabilities
RecognisedInRelationToStruc
turedEntitiesAndMaximumEx
posureToLossFromInterestsIn
StructuredEntities

Kuvaus vertailusta niiden
varojen ja velkojen kirjanpi
toarvojen, jotka liittyvät
osuuksiin strukturoiduissa
yhteisöissä, ja sen näistä
yhteisöistä aiheutuvan enim
mäistappion välillä, jolle se
on altistunut

Kuvaus vertailusta yhteisön niiden varojen ja velkojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjanpitoarvojen, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin struk IFRS 12 29 d
turoiduissa yhteisöissä, ja sen näistä yhteisöistä aiheutu
van enimmäistappion välillä, jolle se on altistunut. [Viit
taus: Kirjanpitoarvo [member]; Konsernitilinpäätökseen
sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]; Enim
mäistappio osuuksista strukturoiduissa yhteisöissä]

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 15 c

16.12.2019

Kuvaus sellaisista hallussa
olevista vakuuksista ja muista
luoton laatua parantavista
järjestelyistä ja niiden talou
dellisesta vaikutuksesta, jotka
liittyvät riskille alttiina olevaa
enimmäismäärää parhaiten
kuvaavaan määrään, rahoi
tusinstrumentit, joihin ei
sovelleta IFRS 9:n arvonalen
tumisvaatimuksia
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text
DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsAndTheirFinancial
EffectInRespectOfAmount
ThatBestRepresentsMaximum
ExposureFinancialInstru
mentsToWhichImpairmentRe
quirementsInIFRS9AreNotAp
plied

FI

ifrs-full

L 326/228

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus IFRS-standardien
noudattamisesta, jos niitä
sovelletaan osavuosikatsauk
seen

Kuvaus yhteisön osavuosikatsauksen IFRS-standardien
mukaisuudesta. [Viittaus: IFRS-standardit [member]]
[Viittaus: IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 19

ifrs-full

DescriptionOfCompositionO
fUnderlyingItemsForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

text

Kuvaus perustana olevien
erien koostumuksesta sellais
ten sopimusten osalta, joihin
sisältyy suoria oikeuksia
osuuteen sopimuksen
ylijäämästä

Kuvaus perustana olevien erien koostumuksesta sellaisten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimusten osalta, joihin sisältyy suoria oikeuksia osuu IFRS 17 111 – Voimaantulo
teen sopimuksen ylijäämästä. Vakuutussopimukset, joihin 1.1.2021
sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijää
mästä, ovat vakuutussopimuksia, joiden syntymisajan
kohtana: (a) sopimusehdoissa määrätään, että vakuutuk
senottaja osallistuu osuuteen selkeästi yksilöidystä perus
tana olevien erien muodostamasta kokonaisuudesta;
(b) yhteisö odottaa maksavansa vakuutuksenottajalle
määrän, joka vastaa huomattavaa osuutta perustana ole
vien erien käypään arvoon perustuvasta tuotosta; ja
(c) yhteisö odottaa huomattavan osuuden vakuutuksenot
tajalle maksettavien määrien mahdollisesta muutoksesta
vaihtelevan perustana olevien erien käyvän arvon muu
toksen mukaisesti. Perustana olevat erät ovat eriä, jotka
määräävät joidenkin vakuutuksenottajalle maksettavien
määrien suuruuden.

ifrs-full

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

text

Kuvaus vakuutusriskikeskitty Kuvaus vakuutusriskikeskittymistä, mukaan luettuna
mistä
kuvaus siitä, miten johto määrittää riskikeskittymät, ja
kuvaus keskittymille yhteisistä tunnusomaisista piirteistä
(esimerkiksi vakuutustapahtuman tyyppi, maantieteelli
nen alue tai valuutta).
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DescriptionOfComplianceWith text
IFRSsIfAppliedForInterimFinan
cialReport

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 c ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/229

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus siitä, miksi yhteisö on tullut siihen johtopäätök
seen, ettei transaktiohinta ollut parasta näyttöä käyvästä
arvosta, mukaan lukien kuvaus käypää arvoa tukevasta
näytöstä.

ifrs-full

DescriptionOfContractualA
text
greementOrStatedPolicyFor
ChargingNetDefinedBenefitCost

Kuvaus sopimuksesta tai
ilmoitetusta menettelytavasta,
jonka mukaan etuuspohjai
sesta järjestelystä johtuvat
nettomenot veloitetaan

Kuvaus sopimuksesta tai ilmoitetusta menettelytavasta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jonka mukaan etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat net IAS 19 149 a
tomenot veloitetaan tai tieto siitä, että tällaista menettely
tapaa ei ole, kun yhteisö osallistuu etuuspohjaiseen järjes
telyyn, jossa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten
yhteisöjen kesken. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt,
joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisö
jen kesken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfConver
sionOfDebtToEquity

text

Kuvaus velan muuttamisesta
omaksi pääomaksi

Kuvaus velan muuttamisesta omaksi pääomaksi ilman
maksutapahtumaa.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfied text
WhenUsingPremiumAllocation
Approach

Kuvaus vakuutusmaksujen
kohdistamiseen perustuvaa
lähestymistapaa käytettäessä
täytetyistä kriteereistä

Kuvaus IFRS 17:n kappaleiden 53 ja 69 mukaisista kri
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teereistä, jotka yhteisö on täyttänyt käyttäessään vakuu
IFRS 17 97 a – Voimaantulo
tusmaksujen kohdistamiseen perustuvaa lähestymistapaa. 1.1.2021
Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva lähestymis
tapa on IFRS 17:n kappaleissa 53–59 kuvattu lähestymis
tapa, joka yksinkertaistaa vakuutussopimusryhmän jäl
jellä olevan vakuutuskauden velan arvostamista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 28 c

esimerkki: IAS 7 44 c

16.12.2019

Kuvaus johtopäätöksestä,
ettei transaktiohinta ollut
parasta näyttöä käyvästä
arvosta
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DescriptionOfConclusionWhy text
TransactionPriceWasNotBestEv
idenceOfFairValue

FI

ifrs-full

L 326/230

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus kriteereistä, joita käy
tetään sijoituskiinteistöjen
erottamiseen omassa käytössä
olevista kiinteistöistä ja kiin
teistöistä, jotka pidetään tar
koituksena myydä ne tavan
omaisessa liiketoiminnassa

Kuvaus kriteereistä, joita käytetään sijoituskiinteistön
erottamiseen omassa käytössä olevasta kiinteistöstä ja
kiinteistöstä, joka on tarkoitettu myytäväksi tavanomai
sessa liiketoiminnassa, silloin kun kiinteistöjen luokittele
minen sijoituskiinteistöiksi on vaikeaa. [Viittaus: Sijoitus
kiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 75 c

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutActivities
SubjectToRateRegulation

text

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
hintasääntelyn alaisista toi
minnoista esitettyihin
tietoihin

Kuvaus ristikkäisviittauksesta hintasääntelyn alaisista toi
minnoista esitettyihin tietoihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 31

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCred
itRiskPresentedOutsideFinan
cialStatements

text

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
tilinpäätöksen ulkopuolella
esitettyihin tietoihin
luottoriskistä

Kuvaus ristikkäisviittauksesta tilinpäätöksen ulkopuolella
esitettyihin tietoihin luottoriskistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35C

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFi
nancialStatements

text

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
tilinpäätöksen ulkopuolella
esitettyihin tietoihin suojaus
laskennasta

Kuvaus ristikkäisviittauksesta tilinpäätöksen ulkopuolella
esitettyihin tietoihin suojauslaskennasta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 21 B
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DescriptionOfCriteriaUsed
ToDistinguishInvestmentProp
ertyFromOwneroccupiedProp
ertyAndFromPropertyHeld
SaleInOrdinaryCourseOfBusi
ness

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
vuokrasopimuksista esitettyi
hin tietoihin

Kuvaus ristikkäisviittauksesta vuokrasopimuksista esitet
tyihin tietoihin.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNatureAn
dExtentOfRisksArisingFromFi
nancialInstruments

text

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
rahoitusinstrumenteista joh
tuvien riskien luonteesta ja
laajuudesta esitettyihin
tietoihin

Kuvaus ristikkäisviittauksesta rahoitusinstrumenteista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvien riskien luonteesta ja laajuudesta esitettyihin tie IFRS 7 B6
toihin. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
text
ToDisclosuresAboutPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUn
derCommonControlInAnother
GroupEntitysFinancialState
ments

Kuvaus ristikkäisviittauksesta
toisen konserniin kuuluvan
yhteisön tilinpäätöksen tietoi
hin järjestelyistä, joissa riskit
jaetaan saman määräysvallan
alaisten yhteisöjen kesken

Kuvaus ristikkäisviittauksesta toisen konserniin kuuluvan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisön tilinpäätöksen tietoihin etuuspohjaisista järjeste IAS 19 150
lyistä, joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten
yhteisöjen kesken. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt,
joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisö
jen kesken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresPresentedOut
sideInterimFinancialStatements

Kuvaus ristikkäisviittauksesta Kuvaus ristikkäisviittauksesta osavuosikatsauksen ulko
osavuosikatsauksen ulkopuo puolella esitettyihin tietoihin.
lella esitettyihin tietoihin

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 52
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DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases

FI

ifrs-full

L 326/232

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16 A
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

text

Kuvaus valuutasta, jossa esite Kuvaus valuutasta, jossa yhteisön täydentävä informaatio
tään täydentävää
esitetään.
informaatiota

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatingAs
sets

text

Kuvaus tavasta, jolla nykyi
nen ja aikaisempi omaisuuse
rien muodostama kokonai
suus on määritelty

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommit
mentsOrIntentionsToPro
videSupportToSubsidiary

text

Kuvaus senhetkisistä sitou
Kuvaus senhetkisistä sitoumuksista tai aikomuksista,
muksista tai aikomuksista,
jotka koskevat tuen antamista tytäryritykselle. [Viittaus:
jotka koskevat tuen antamista Tytäryritykset [member]]
tytäryritykselle

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfBreach
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepayment
DuringPeriodOfPrincipalInter
estSinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

text

Kuvaus sellaisten pääomaa,
korkoa, kuoletusrahastoa (sin
king fund) tai lunastusta kos
keviin ehtoihin kohdistunei
den, kauden aikana tapahtu
neiden rikkomisten yksityis
kohdista, jotka ovat oikeutta
neet lainanantajan vaatimaan
nopeutettua takaisinmaksua

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 57 b

Kuvaus tavasta, jolla nykyinen ja aikaisempi rahavirtaa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuottavien yksiköiden omaisuuserien muodostama koko IAS 36 130 d iii
naisuus on määritelty, jos rahavirtaa tuottavaa yksikköä
määriteltäessä käytetty omaisuuserien muodostama koko
naisuus on muuttunut sen jälkeen, kun rahavirtaa tuotta
van yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on viimeksi
arvioitu (jos tällainen arvio on tehty). [Viittaus: Rahavir
taa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19D b

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfCurrencyIn
WhichSupplementaryInforma
tionIsDisplayed

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Kuvaus sellaisten pääomaa, korkoa, kuoletusrahastoa (sin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
king fund) tai lunastusta koskeviin ehtoihin kohdistunei IFRS 7 19
den, kauden aikana tapahtuneiden rikkomisten yksityis
kohdista, jotka ovat oikeuttaneet lainanantajan vaatimaan
nopeutettua takaisinmaksua.

L 326/233

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

Kuvaus yksityiskohtaisista tie
doista pääomaa, korkoa, kuo
letusrahastoa (sinking fund)
tai lunastusta koskeviin ehtoi
hin kohdistuneista, kauden
aikana tapahtuneista laimin
lyönneistä

Kuvaus yksityiskohtaisista tiedoista pääomaa, korkoa,
kuoletusrahastoa (sinking fund) tai lunastusta koskeviin
ehtoihin kohdistuneista, kauden aikana tapahtuneista lai
minlyönneistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 18 a

Kuvaus vaikeuksista, joita
strukturoidulla yhteisöllä on
ollut toimintojensa
rahoittamisessa

Kuvaus vaikeuksista, joita strukturoidulla yhteisöllä on
ollut toimintojensa rahoittamisessa.

esimerkki: IFRS 12 B26 f

Rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikköjen ryhmän)
rahavirtojen ennakoinnissa käytetty diskonttauskorko.
[Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 d v, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 134 e v

DescriptionOfDetailsOfDefault text
sDuringPeriodOfPrincipalInter
estSinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStruc
turedEntityExperiencedInFi
nancingItsActivities

ifrs-full

X.XX instant Rahavirtojen ennakoinnissa
DescriptionOfDiscountRate
käytetty diskonttauskorko
sAppliedToCashFlowProjections

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInCurrentEstimateOfVal
ueInUse

X.XX instant Diskonttauskorko, jota on
käytetty nykyisessä käyttöar
voa koskevassa arviossa

Diskonttauskorko, jota on käytetty nykyisessä arviossa
niiden vastaisten rahavirtojen nykyarvosta, jotka omai
suuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön odotetaan
kerryttävän.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 g

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInPreviousEstimateOfVal
ueInUse

X.XX instant Diskonttauskorko, jota on
käytetty edellisessä käyttöar
voa koskevassa arviossa

Diskonttauskorko, jota on käytetty edellisessä arviossa
niiden vastaisten rahavirtojen nykyarvosta, jotka omai
suuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön odotetaan
kerryttävän.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 g

text

16.12.2019

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Dokumentaation nimike

FI

Nimike

L 326/234

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten rahoitusvarojen efektiivinen korko, jotka on
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirretty pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta IFRS 7 12C a
vien ryhmästä jaksotettuun hankintamenoon tai käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi luokittelun muutospäivänä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

text
DescriptionOfEffectOfChang
ingBusinessModelForManaging
FinancialAssetsOnFinancial
Statements

Kuvaus rahoitusvarojen hal
linnoimisessa sovellettavan
liiketoimintamallin muutok
sen vaikutuksesta
tilinpäätökseen

Kuvaus rahoitusvarojen hallinnoimisessa sovellettavan lii tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ketoimintamallin muutoksen vaikutuksesta yhteisön tilin IFRS 7 12 B
päätökseen. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato text
ryFrameworkOnPlan

Kuvaus sääntelynormiston
vaikutuksesta järjestelyyn

Kuvaus sääntelynormiston vaikutuksesta etuuspohjaiseen
järjestelyyn, kuten omaisuuserän enimmäismäärä. [Viit
taus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfEstimate
OfRangeOfOutcomesFromCon
tingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
sets

Kuvaus ehdollista vastiketta
Kuvaus ehdollista vastiketta koskevien järjestelyjen ja kor tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskevien järjestelyjen ja kor vausvelvoitteeseen perustuvien omaisuuserien diskonttaa IFRS 3 B64 g iii
vausvelvoitteeseen perustu
mattomien lopputulemien arvioidusta vaihteluvälistä.
vien omaisuuserien diskont
taamattomien lopputulemien
arvioidusta vaihteluvälistä

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfEffectiveIntere
X.XX instant Sellaisten varojen luokittelun
stRateDeterminedOnDateOfRe
muutospäivänä määritetty
classification
efektiivinen korko, jotka on
siirretty pois käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavien
ryhmästä jaksotettuun han
kintamenoon tai käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta
arvostettaviksi

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 139 a ii

L 326/235

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tapahtumasta tai olosuhteiden muutoksesta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jonka seurauksena liiketoimintojen yhdistämisessä hanki IAS 12 81 k
tut laskennalliset verohyödyt on kirjattu vasta hankintaajankohdan jälkeen. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRe
strictionsOnTitlePropertyPlan
tAndEquipment

text

Kuvaus omistusoikeutta kos
kevista rajoituksista, aineelli
set käyttöomaisuushyödyk
keet

Kuvaus aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden omis
tusoikeutta koskevien rajoitusten olemassaolosta. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 74 a

ifrs-full

DescriptionOfExistence
OfThirdpartyCreditEnhance
ment

text

Kuvaus kolmannen osapuo
len tekemästä luoton laatua
parantavasta järjestelystä

Kuvaus kolmannen osapuolen tekemän luoton laatua
parantavan järjestelyn olemassaolosta liittyen velkaan,
joka arvostetaan käypään arvoon ja joka on laskettu liik
keeseen siten että siihen kuuluu erottamattomana osana
kolmannen osapuolen tekemä luoton laatua parantava
järjestely. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 98

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplica
tionOfNewStandardsOrInter
pretations

text block

Tiedot uusien standardien tai
tulkintojen käyttöönoton
odotetusta vaikutuksesta [text
block]

Tiedot sellaisesta tiedossa tai kohtuudella arvioitavissa
olevasta informaatiosta, jolla on merkitystä arvioitaessa
uuden julkaistun mutta ei vielä voimassa olevan IFRSstandardin käyttöönoton mahdollista vaikutusta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 30 b
16.12.2019

Kuvaus tapahtumasta tai olo
suhteiden muutoksesta, jonka
seurauksena liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut las
kennalliset verohyödyt on
kirjattu hankinta-ajankohdan
jälkeen

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfEventOr
text
ChangeInCircumstancesThat
CausedRecognitionOfDeferred
TaxBenefitsAcquiredInBusiness
CombinationAfterAcquisition
Date

FI

ifrs-full

L 326/236

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplica
tionOfNewStandardsOrInter
pretationsAbstract

Tiedot uusien standardien tai
tulkintojen käyttöönoton
odotetusta vaikutuksesta
[abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplica
tionOfNewStandardsOrInter
pretationsLineItems

Tiedot uusien standardien tai
tulkintojen käyttöönoton
odotetusta vaikutuksesta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplica
tionOfNewStandardsOrInter
pretationsTable

table

Tiedot uusien standardien tai
tulkintojen käyttöönoton
odotetusta vaikutuksesta
[table]

Taulukko, jossa esitetään informaatio uusien standardien
tai tulkintojen käyttöönoton odotetusta vaikutuksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 30 b

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Kuvaus taloudellisen hyödyn
pois siirtymisten odotetusta
ajankohdasta, ehdolliset velat
liiketoimintojen
yhdistämisessä

Kuvaus ajankohdasta, jona yhteisöstä odotetaan siirtyvän
taloudellista hyötyä liittyen liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjattuun ehdolliseen velkaan. [Viittaus: Ehdolliset
velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsOtherProvisions

text

Kuvaus taloudellisen hyödyn Kuvaus ajankohdasta, jona yhteisöstä odotetaan siirtyvän
pois siirtymisten odotetusta
taloudellista hyötyä liittyen muihin varauksiin. [Viittaus:
ajankohdasta, muut varaukset Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 85 a

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/237

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX
duration

Odotettu volatiliteetti, myön
netyt osakeoptiot

Sellaisen osakehinnan odotettu volatiliteetti, jolla laske
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taan myönnettyjen osakeoptioiden käypä arvo. Odotetta IFRS 2 47 a i
vissa olevalla volatiliteetilla mitataan sitä, miten paljon
hinnan odotetaan vaihtelevan tietyn ajan kuluessa.
Option hinnoittelumalleissa käytettävä volatiliteetin mit
tari on tietyn ajanjakson vuositasolle muutettu osakkeen
tuottoasteen standardipoikkeama, kun tuottoaste määrite
tään laskemalla jatkuvaa tuottoa tuotolle.

ifrs-full

DescriptionOfExpiryDate
OfTemporaryDifference
sUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCredits

text

Kuvaus verotuksessa vähen
nyskelpoisten väliaikaisten
erojen, käyttämättömien
verotuksellisten tappioiden ja
käyttämättömien verotukseen
liittyvien hyvitysten vanhen
tumisajasta

Kuvaus sellaisten verotuksessa vähennyskelpoisten väliai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaisten erojen, käyttämättömien verotuksellisten tappioi IAS 12 81 e
den ja käyttämättömien verotukseen liittyvien hyvitysten
(mahdollisesta) vanhentumisajasta, joista ei ole kirjattu
laskennallista verosaamista taseeseen. [Viittaus: Väliaikai
set erot [member]; Käyttämättömät verotukseen liittyvät
hyvitykset [member]; Käyttämättömät verotukselliset tap
piot [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOf
FactAndReasonsWhyRangeO
fOutcomesFromContingent
ConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
setsCannotBeEstimated

text

Kuvaus siitä seikasta, että
ehdollista vastiketta koske
vien järjestelyjen ja korvaus
velvoitteeseen perustuvien
omaisuuserien lopputulemien
vaihteluväliä ei pystytä arvio
maan, ja syistä siihen

Kuvaus siitä seikasta, että ehdollista vastiketta koskevien
järjestelyjen ja korvausvelvoitteeseen perustuvien omai
suuserien lopputulemien vaihteluväliä ei pystytä arvio
maan, ja syistä siihen.

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

FI

ifrs-full

L 326/238

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 g iii

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus IFRS 17:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
altistumisesta ja siitä, miten
se syntyy

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Kuvaus riskeille altistumisesta Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuville riskeille altis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tumisesta. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
IFRS 7 33 a
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtent
ToWhichEntityCanBeLiableTo
MultiemployerOrStatePlan
ForOtherEntitiesObligations

text

Kuvaus siitä, mihin määrään
asti yhteisö voi olla vastuussa
usean työnantajan järjestelylle
tai valtiolliselle järjestelylle
muiden yhteisöjen
velvoitteista

Kuvaus siitä, mihin määrään asti yhteisö voi olla vas
tuussa muiden yhteisöjen velvoitteista, jotka perustuvat
usean työnantajan tai valtiollisen etuuspohjaisen järjeste
lyn ehtoihin. [Viittaus: Usean työnantajan etuuspohjaiset
järjestelyt [member]; Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 148 b

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich
FairValueOfInvestmentProper
tyIsBasedOnValuationByInde
pendentValuer

text

Kuvaus siitä, missä määrin
sijoituskiinteistöjen käypä
arvo perustuu arvioon, jonka
on tehnyt riippumaton
arvioija

Kuvaus siitä, missä määrin sijoituskiinteistöjen käypä
arvo (taseeseen merkitty tai liitetietona esitetty) perustuu
arvioon, jonka on tehnyt riippumaton, tunnustetun ja
asianmukaisen ammatillisen pätevyyden omaava arvioija,
jolla on viimeaikaista kokemusta sijainniltaan ja tyypil
tään vastaavanlaisista kiinteistöistä kuin arvioitavana
oleva sijoituskiinteistö. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 75 e

Kuvaus IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille altistumisesta ja siitä, miten se
syntyy.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 a – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfExpo
suresToRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17AndHowTheyArise

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/239

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tiedosta ja perus
teesta, jolla aiemman tilinpää
tösnormiston mukaisesti
määritetyt kirjanpitoarvot on
kohdistettu, jos yhteisö käyt
tää IFRS 1.D8A(b):ssä tarkoi
tettua helpotusta

Kuvaus tiedosta ja perusteesta, jolla aiemman tilinpäätös tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
normiston mukaisesti määritetyt kirjanpitoarvot on koh IFRS 1 31 A
distettu, jos yhteisö käyttää IFRS 1:n kappaleessa D8A(b)
tarkoitettua helpotusta öljyyn ja kaasuun liittyvien omai
suuserien osalta.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasisOn text
WhichCarryingAmountsWere
DeterminedIfEntityUsesExemp
tionInIFRS1D8B

Kuvaus tiedosta ja perus
teesta, jolla kirjanpitoarvot
oli määritetty aiemman tilin
päätösnormiston mukaisesti,
jos yhteisö käyttää IFRS 1:n
kappaleessa D8B tarkoitettua
helpotusta hintasäänneltyihin
toimintoihin.

Kuvaus tiedosta ja perusteesta, jolla kirjanpitoarvot oli
määritetty aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti, jos
yhteisö käyttää IFRS 1:n kappaleessa D8B tarkoitettua
helpotusta hintasäänneltyihin toimintoihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 31 B

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
sWhyMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStruc
turedEntitiesCannotBeQuanti
fied

Kuvaus tiedosta ja syistä sii
hen, miksi määrällistä tietoa
suurimmasta mahdollisesta
tappiosta, joka voi aiheutua
osuuksista strukturoiduissa
yhteisöissä, ei voida esittää

Kuvaus tiedosta ja syistä siihen, miksi määrällistä tietoa
suurimmasta mahdollisesta tappiosta, joka voi aiheutua
osuuksista strukturoiduissa yhteisöissä, ei voida esittää.
[Viittaus: Enimmäistappio osuuksista strukturoiduissa
yhteisöissä; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 29 c

text

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfFactAndBasisOn text
WhichCarryingAmountsDeter
minedUnderPreviousGAAPWe
reAllocatedIfEntityUsesExemp
tionInIFRS1D8Ab

FI

ifrs-full

L 326/240

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Kuvaus siitä seikasta ja syistä siihen, että esitetyt tiedot
yhteisön altistumisesta IFRS 17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutuvalle riskille raportointikauden
päättymispäivänä eivät anna edustavaa kuvaa sen altistu
misesta riskille kauden aikana.

Viitteet

text

Kuvaus siitä seikasta ja syistä
siihen, että esitetyt tiedot
yhteisön altistumisesta IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
valle riskille raportointikau
den päättymispäivänä eivät
anna edustavaa kuvaa sen
altistumisesta riskille kauden
aikana

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 123 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
WhySensitivityAnalysisAreUn
representative

text

Kuvaus tiedosta ja syystä,
Kuvaus tiedosta ja syystä, jonka vuoksi herkkyysanalyysi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jonka vuoksi herkkyysana
ei anna edustavaa kuvaa rahoitusinstrumenttiin liittyvästä IFRS 7 42
lyysi ei anna edustavaa kuvaa riskistä (esimerkiksi sen vuoksi, että riskipositio vuoden
lopussa ei kuvasta vuoden aikaista riskipositiota). [Viit
taus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
WhyVolumeOfHedgingRela
tionshipsToWhichExemption
InIFRS723CAppliesIsUnrepre
sentativeOfNormalVolumes

text

Kuvaus tiedosta ja syystä,
jonka vuoksi niiden suojaus
suhteiden, joihin sovelletaan
IFRS 7.23C:n mukaista hel
potusta, volyymi ei kuvasta
tavanomaisia volyymeja

Kuvaus tiedosta ja syystä, jonka vuoksi niiden suojaus
suhteiden, joihin sovelletaan IFRS 7:n kappaleen 23C
mukaista helpotusta, volyymi ei kuvasta tavanomaisia
volyymeja.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMake text
UpGoodwillRecognised

Kuvaus kirjatun liikearvon
muodostavista tekijöistä

Laadullinen kuvaus kirjatun liikearvon muodostavista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tekijöistä, kuten hankkijaosapuolen ja hankinnan kohteen IFRS 3 B64 e
toimintojen yhdistämisestä odotettavissa olevista syner
gioista; aineettomista hyödykkeistä, jotka eivät ole erik
seen kirjattavissa; [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24D

L 326/241

DescriptionOfFactAndReason
WhyEntitysExposure
ToRiskArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17A
tEndOfReportingPeriodIs
NotRepresentativeOfItsExpo
sureDuringPeriod

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text block

Nimike

Dokumentaation nimike

Kuvaus tiedosta, että kirjanpi
dollisen arvion muutoksen
määrittäminen ei ole käytän
nössä mahdollista [text
block]

Kuvaus tiedosta, että kirjanpidollisten arvioiden muutok
sista johtuvan, tulevia kausia koskevan vaikutuksen mää
rää ei esitetä siitä syystä, että sen arvioiminen ei ole käy
tännössä mahdollista.

Viitteet

L 326/242

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 40

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAc
countingEstimateIsImpractica
ble

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSig
nificantlyAssets

Kuvaus siitä, että yhden tai
useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtaminen kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
muuttaisi käypää arvoa mer
kittävästi, varat

Kuvaus siitä, että yhden tai useamman muun kuin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtaminen varojen IFRS 13 93 h ii
käyvän arvon osalta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia
vaihtoehtoisia oletuksia muuttaisi käypää arvoa
merkittävästi.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSig
nificantlyEntitysOwnEquityIn
struments

Kuvaus siitä, että yhden tai
useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtaminen kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
muuttaisi käypää arvoa mer
kittävästi, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus siitä, että yhden tai useamman muun kuin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtaminen yhtei IFRS 13 93 h ii
sön oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän
arvon osalta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaih
toehtoisia oletuksia muuttaisi käypää arvoa merkittävästi.
[Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instru
mentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSig
nificantlyLiabilities

Kuvaus siitä, että yhden tai
useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtaminen kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
muuttaisi käypää arvoa mer
kittävästi, velat

Kuvaus siitä, että yhden tai useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtaminen velko
jen käyvän arvon osalta kuvastamaan jokseenkin mah
dollisia vaihtoehtoisia oletuksia muuttaisi käypää arvoa
merkittävästi.

FI

ifrs-full
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h ii

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus siitä, että yhteisöllä ei
ole negatiivista nettovaralli
suutta koskevaa oikeudellista
tai tosiasiallista velvoitetta,
siirtyminen suhteellisesta
yhdistelystä pääomaosuusme
netelmään

Kuvaus siitä, että yhteisöllä ei ole negatiivista nettovaralli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suutta koskevaa oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta, IFRS 11 C4
jos kaikkien aiemmin suhteellisesti yhdisteltyjen varojen
ja velkojen laskeminen yhteen siirryttäessä suhteellisesta
yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään johtaa negatiivi
seen nettovarallisuuteen.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighes text
tAndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

Kuvaus siitä, että rahoitusva
roihin kuulumattoman omai
suuserän parhaiten tuottava
käyttö poikkeaa käytöstä,
jossa se on tarkasteluhetkellä

Kuvaus siitä, että rahoitusvaroihin kuulumattoman omai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuserän sellainen käyttö, joka maksimoisi omaisuuserän IFRS 13 93 i
arvon tai sen varojen ja velkojen ryhmän (esim. liiketoi
minnan) arvon, jossa omaisuuserää käytettäisiin, poik
keaa käytöstä, jossa se on tarkasteluhetkellä.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs text
NotKnownOrReasonablyEs
timable

Kuvaus siitä, että uuden IFRS- Kuvaus siitä, että uuden IFRS-standardin käyttöönoton
standardin käyttöönoton vai vaikutus ei ole tiedossa eikä kohtuudella arvioitavissa.
kutus ei ole tiedossa eikä
[Viittaus: IFRS-standardit [member]]
kohtuudella arvioitavissa

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem text
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

Kuvaus siitä, että usean työ
nantajan järjestely tai valtiol
linen järjestely on etuuspoh
jainen järjestely

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfFactThatEntity
text
DoesNotHaveLegalOrConstruc
tiveObligationToNegativeNetAs
setsTransitionFromProportion
ateConsolidationToE
quityMethod

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

esimerkki: IAS 8 31 e ii

Kuvaus siitä, että usean työnantajan järjestely tai valtiolli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nen järjestely on etuuspohjainen järjestely. [Viittaus:
IAS 19 148 d i
Usean työnantajan etuuspohjaiset järjestelyt [member];
Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt [member]]
L 326/243

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

text

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus suojausinstrumenteiksi määritetyistä rahoitusin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
strumenteista. Suojausinstrumentit ovat tähän tarkoituk IFRS 7 22 b – Voimassaolon
seen määritettyjä johdannaisia tai (ainoastaan valuutta
päättymispäivä 1.1.2021
kurssien muutosriskiltä suojauduttaessa) tähän tarkoituk
seen määritettyjä muihin rahoitusvaroihin kuin johdan
naisvaroihin tai muihin rahoitusvelkoihin kuin johdan
naisvelkoihin kuuluvia eriä, joiden käyvän arvon tai raha
virtojen odotetaan kumoavan suojattavaksi määritetyn
kohteen käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. [Viit
taus: Johdannaiset [member]; Johdannaisvarat; Johdan
naisvelat; Rahoitusinstrumentit, luokka [member];
Rahoitusvarat]

DescriptionOfFinancialInstru
text
mentsTheirCarryingAmoun
tAndExplanationOfWhyFairVal
ueCannotBeMeasuredReliably

Kuvaus rahoitusinstrumen
teista, niiden kirjanpitoarvo
ja selostus siitä, miksi käypä
arvo ei ole luotettavasti
määritettävissä

Kuvaus rahoitusinstrumenteista, niiden kirjanpitoarvo ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
selostus siitä, miksi käypä arvo ei ole luotettavasti määri IFRS 7 30 b – Voimassaolon
tettävissä niiden rahoitusinstrumenttien osalta, joista ei
päättymispäivä 1.1.2021
edellytetä käypien arvojen esittämistä tilinpäätöksessä.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancial
RiskManagementRelatedToA
griculturalActivity

text

Kuvaus maataloustoimintaan
liittyvän taloudellisen riskin
hallinnasta

Kuvaus maataloustoimintaan liittyvän taloudellisen riskin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hallinnasta.
IAS 41 49 c

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransac
tionHedgeAccountingPrevious
lyUsedButNoLongerExpected
ToOccur

text

Kuvaus niistä ennakoiduista
Kuvaus niistä ennakoiduista liiketoimista, joihin on aikai
liiketoimista, joihin on edelli semmin sovellettu suojauslaskentaa mutta joiden ei enää
sellä kaudella sovellettu suo odoteta toteutuvan.
jauslaskentaa mutta joiden ei
enää odoteta toteutuvan

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23F, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

Kuvaus suojausinstrumen
teiksi määritetyistä rahoi
tusinstrumenteista
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DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgingIn
strument

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/244

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus hinnoittelumallien
testausmenettelyjen tihey
destä ja niihin liittyvistä
menetelmistä, varat

Kuvaus varojen käypää arvoa määritettäessä käytettäviin
hinnoittelumalleihin liittyvän kalibroinnin, toteumates
tauksen ja muiden testausmenettelyjen tiheydestä ja nii
hin liittyvistä menetelmistä.

esimerkki: IFRS 13 IE65 b,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus hinnoittelumallien
testausmenettelyjen tihey
destä ja niihin liittyvistä
menetelmistä, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
menttien käypää arvoa määritettäessä käytettäviin hin
noittelumalleihin liittyvän kalibroinnin, toteumatestauk
sen ja muiden testausmenettelyjen tiheydestä ja niihin
liittyvistä menetelmistä. [Viittaus: Yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE65 b,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsLiabilities

text

Kuvaus hinnoittelumallien
testausmenettelyjen tihey
destä ja niihin liittyvistä
menetelmistä, velat

Kuvaus velkojen käypää arvoa määritettäessä käytettäviin
hinnoittelumalleihin liittyvän kalibroinnin, toteumates
tauksen ja muiden testausmenettelyjen tiheydestä ja nii
hin liittyvistä menetelmistä.

esimerkki: IFRS 13 IE65 b,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortised
IntangibleAssets

text

Kuvaus aineettomista hyö
dykkeistä, joiden hankinta
meno on kirjattu kokonaan
poistona kuluksi

Kuvaus aineettomista hyödykkeistä, joiden hankintameno esimerkki: IAS 38 128 a
on kirjattu kokonaan poistoina kuluksi mutta jotka ovat
edelleen käytössä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Kuvaus toimintavaluutasta

Kuvaus sen taloudellisen ympäristön toimintavaluutasta,
jossa yhteisö pääasiallisesti toimii.

L 326/245

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 53, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 21 57 c
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DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus etuuspohjaisiin järjestelyihin tehtäviin vastaisiin
maksusuorituksiin vaikuttavista rahoitusjärjestelyistä ja
rahastointiperiaatteista. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjeste
lyt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Kuvaus rahastointiperiaat
teesta

Kuvaus periaatteesta, jonka mukaan varoja siirretään työ tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nantajan yhteisöstä erillään olevaan yksikköön (rahasto) IAS 26 35 c
vastaisten eläke-etuuksien suorittamista koskevien vel
voitteiden täyttämiseksi.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresAs
sets

text

Kuvaus yhteisön sisäisestä
Kuvaus yhteisön sisäisestä ryhmästä, joka päättää yhtei
ryhmästä, joka päättää
sön varojen käyvän arvon määrityksessä noudatettavista
arvonmäärityksessä noudatet periaatteista ja menettelytavoista.
tavista periaatteista ja menet
telytavoista, varat

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus yhteisön sisäisestä
ryhmästä, joka päättää
arvonmäärityksessä noudatet
tavista periaatteista ja menet
telytavoista, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresLia
bilities

text

Kuvaus yhteisön sisäisestä
Kuvaus yhteisön sisäisestä ryhmästä, joka päättää yhtei
esimerkki: IFRS 13 IE65 a i,
ryhmästä, joka päättää
sön velkojen käyvän arvon määrityksessä noudatettavista esimerkki: IFRS 13 93 g
arvonmäärityksessä noudatet periaatteista ja menettelytavoista.
tavista periaatteista ja menet
telytavoista, velat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 147 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 19 148 a

esimerkki: IFRS 13 IE65 a i,
esimerkki: IFRS 13 93 g

Kuvaus yhteisön sisäisestä ryhmästä, joka päättää yhtei
esimerkki: IFRS 13 IE65 a i,
sön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käy esimerkki: IFRS 13 93 g
vän arvon määrityksessä noudatettavista periaatteista ja
menettelytavoista.

16.12.2019

Kuvaus vastaisiin maksusuo
rituksiin vaikuttavista rahoi
tusjärjestelyistä ja rahastointi
periaatteista
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DescriptionOfFundingArrange text
mentsAndFundingPoli
cyThatAffectFutureContribu
tions

FI

ifrs-full

L 326/246

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

Rahavirtaa tuottavan yksikön (yksikköjen ryhmä) osalta
ajalta, jota viimeisimmät budjetit/ennusteet eivät kata,
ennakoituja rahavirtoja ekstrapoloitaessa käytetty kasvu
vauhti. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 d iv, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 134 e iv

ifrs-full

DescriptionOfGrowthRateUsed X.XX instant Ennakoituja rahavirtoja
ToExtrapolateCashFlowProjec
ekstrapoloitaessa käytetty
tions
kasvuvauhti

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

text

Kuvaus suojausinstrumen
teista, joita käytetään riskille
alttiina olevien kohteiden
suojaamiseen, ja siitä, kuinka
niitä käytetään

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInfor
mationAboutCounterpartyDe
faultRates

text

Kuvaus vastapuolen maksu Kuvaus liiketoimen osapuolen (muu kuin yhteisö) maksu esimerkki: IFRS 7 IG23 c –
kyvyttömyysasteita koskevista kyvyttömyysasteita koskevista toteumatiedoista.
Voimassaolon päättymispäivä
toteumatiedoista
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerOb text
tainedControlOfAcquiree

Kuvaus siitä, kuinka hankki
jaosapuoli on saanut hankin
nan kohdetta koskevan
määräysvallan

Kuvaus siitä, kuinka hankkijaosapuoli on saanut oikeu
den määrätä hankinnan kohteen talouden ja liiketoimin
nan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta.

ifrs-full

text
DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedAssets

Kuvaus siitä, kuinka yhden
tai useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtamisesta kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus käyvän
arvon määrittämiseen on las
kettu, varat

Kuvaus siitä, kuinka yhden tai useamman muun kuin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvas IFRS 13 93 h ii
tamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus varojen käyvän arvon määrittämiseen
on laskettu.

FI

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Kuvaus suojausinstrumenteista, joita käytetään riskille alt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tiina olevien kohteiden suojaamiseen, ja siitä, kuinka niitä IFRS 7 22 B a
käytetään. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 d

L 326/247

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus siitä, kuinka yhden tai useamman muun kuin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvas IFRS 13 93 h ii
tamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus yhteisön omien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrittämiseen
on laskettu. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
text
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedLiabilities

Kuvaus siitä, kuinka yhden
tai useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtamisesta kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus käyvän
arvon määrittämiseen on las
kettu, velat

Kuvaus siitä, kuinka yhden tai useamman muun kuin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvas IFRS 13 93 h ii
tamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus velkojen käyvän arvon määrittämi
seen on laskettu.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedMaximumEconomicBen
efitAvailable

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
on määrittänyt saatavissa ole
van taloudellisen
enimmäishyödyn

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt saatavissa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevan etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvän taloudellisen IAS 19 141 c iv
enimmäishyödyn, ts. toteutuuko tämä hyöty palautuk
sina, vastaisten maksusuoritusten vähennyksenä vai näi
den yhdistelmänä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

text

16.12.2019

Kuvaus siitä, kuinka yhden
tai useamman muun kuin
havainnoitavissa olevan syöt
tötiedon vaihtamisesta kuvas
tamaan jokseenkin mahdolli
sia vaihtoehtoisia oletuksia
aiheutuva vaikutus käyvän
arvon määrittämiseen on las
kettu, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit
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text
DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/248

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
on määrittänyt, että kolman
nelta osapuolelta saadut tie
dot, joita on käytetty käypien
arvojen määrittämisessä, on
tuotettu IFRS 13:n mukai
sesti, varat

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt, että kolman esimerkki: IFRS 13 IE65 d,
nelta osapuolelta saadut tiedot, joita on käytetty varojen esimerkki: IFRS 13 93 g
käypien arvojen määrittämisessä, on tuotettu IFRS 13:n
mukaisesti.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Enti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
on määrittänyt, että kolman
nelta osapuolelta saadut tie
dot, joita on käytetty käypien
arvojen määrittämisessä, on
tuotettu IFRS 13:n mukai
sesti, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt, että kolman esimerkki: IFRS 13 IE65 d,
nelta osapuolelta saadut tiedot, joita on käytetty yhteisön esimerkki: IFRS 13 93 g
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypien
arvojen määrittämisessä, on tuotettu IFRS 13:n mukai
sesti. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Liabilities

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
on määrittänyt, että kolman
nelta osapuolelta saadut tie
dot, joita on käytetty käypien
arvojen määrittämisessä, on
tuotettu IFRS 13:n mukai
sesti, velat

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt, että kolman esimerkki: IFRS 13 IE65 d,
nelta osapuolelta saadut tiedot, joita on käytetty velkojen esimerkki: IFRS 13 93 g
käypien arvojen määrittämisessä, on tuotettu IFRS 13:n
mukaisesti.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEnti
tiesItSponsored

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
Kuvaus siitä, kuinka yhteisö on päättänyt, mitä struktu
on päättänyt, mitä strukturoi roituja yhteisöjä se on sponsoroinut.
tuja yhteisöjä se on
sponsoroinut
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DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Assets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 27 a
L 326/249

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
Kuvaus siitä, kuinka yhteisö määrittää IFRS 17:n sovelta
määrittää IFRS 17:n sovelta misalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien
misalaan kuuluvista sopimuk keskittymät.
sista aiheutuvien riskien
keskittymät

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter text
minesEconomicRelationshipBe
tweenHedgedItemAndHedgin
gInstrumentForPurposeO
fAssessingHedgeEffectiveness

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
määrittää suojauskohteen ja
suojausinstrumentin välisen
taloudellisen suhteen suo
jauksen tehokkuuden arvioi
mista varten

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö määrittää suojauskohteen ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suojausinstrumentin välisen taloudellisen suhteen suo
IFRS 7 22 B
jauksen tehokkuuden arvioimista varten. Suojauksen
tehokkuudella tarkoitetaan, sitä, missä määrin suojausin
strumentin käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset
kumoavat suojauskohteen käyvän arvon tai rahavirtojen
muutoksia. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]; Suo
jauskohteet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstab
lishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffectivenes
sAre

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
asettaa suojausasteen ja mitkä
ovat suojauksen tehottomuu
den lähteet

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö asettaa suojausasteen ja
mitkä ovat suojauksen tehottomuuden lähteet. Suo
jausaste on suojausinstrumentin määrän ja suojauskoh
teen määrän välinen suhde niiden suhteellisten painotus
ten mukaan. [Viittaus: Suojauksen tehottomuudesta syn
tyvä voitto (tai tappio)]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMan
agesLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

text

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
Kuvaus siitä, kuinka yhteisö hallitsee IFRS 17:n sovelta
hallitsee IFRS 17:n soveltami misalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvaa maksuval
salaan kuuluvista sopimuk
miusriskiä. [Viittaus: Maksuvalmiusriski [member]]
sista aiheutuvaa maksuval
miusriskiä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 B c

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfHowEntityDeter text
minesConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWith
inScopeOfIFRS17

FI

ifrs-full

L 326/250

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 a – Voimaantulo
1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DescriptionOfHowForward
lookingInformationHasBeenIn
corporatedIntoDetermina
tionOfExpectedCreditLosses

ifrs-full

text
DescriptionOfHowFutureRe
coveryOrReversalOfRegulatory
DeferralAccountBalancesIsAf
fectedByRisksAndUncertainty

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerCon
cludedThatItQualifiesForTem
poraryExemptionFromIFRS9

text

text

Viitteet

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö
kuvastaa riskinhallinnan stra
tegiaansa käyttämällä suo
jauslaskentaa ja määrittämällä
suojaussuhteet, joita yhteisö
uudelleenmäärittää usein

Kuvaus siitä, kuinka yhteisö kuvastaa riskinhallinnan
strategiaansa käyttämällä suojauslaskentaa ja määrittä
mällä suojaussuhteet, joita yhteisö uudelleenmäärittää
usein.

Kuvaus siitä, millä tavoin
odotettavissa olevien luotto
tappioiden määrittämiseen
on sisällytetty tulevaisuuteen
suuntautuvaa informaatiota

Kuvaus siitä, millä tavoin odotettavissa olevien luottotap tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pioiden määrittämiseen on sisällytetty tulevaisuuteen
IFRS 7 35G b
suuntautuvaa informaatiota, mukaan lukien makrotalou
dellisen informaation käyttö.

Kuvaus siitä, kuinka riskit ja
epävarmuustekijät vaikuttavat
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen vas
taiseen kerryttämiseen tai
purkamiseen

Kuvaus siitä, kuinka riskit ja epävarmuustekijät vaikutta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vat hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen
IFRS 14 30 c
vastaiseen kerryttämiseen tai purkamiseen. [Viittaus: Hin
tasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

Kuvaus siitä, kuinka vakuu
Kuvaus siitä, kuinka vakuutuksenantaja on tehnyt johto
tuksenantaja on tehnyt johto päätöksen, että se täyttää edellytykset väliaikaiselle
päätöksen, että se täyttää
vapautukselle IFRS 9:stä.
edellytykset väliaikaiselle
vapautukselle IFRS 9:stä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23C b ii

Euroopan unionin virallinen lehti

text
DescriptionOfHowEntityRe
flectsItsRiskManagementStrate
gyByUsingHedgeAccountin
gAndDesignatingHedgingRela
tionshipsThatItFrequentlyResets

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
L 326/251

Elementin nimi / URI-rooli

DescriptionOfHowInsurerDe
terminedThatItDidNotEn
gageInSignificantActivityUn
connectedWithInsurance

ifrs-full

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfHowIssueCost
text
sNotRecognisedAsExpenseWer
eRecognisedForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Kuvaus siitä, miten kuluiksi
kirjaamattomat liikkeeseen
laskumenot on kirjattu sellai
sesta liiketoimesta, joka kirja
taan erillään liiketoimintojen
yhdistämisessä tapahtuvasta
varojen hankinnasta ja velko
jen ottamisesta vastattaviksi

Kuvaus siitä, miten kuluiksi kirjaamattomat liikkeeseen
laskumenot on kirjattu sellaisista liiketoimista, jotka kir
jataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastat
taviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 m

ifrs-full

DescriptionOfHowManage
text
mentDeterminesConcentrations

Kuvaus siitä, miten johto
määrittää keskittymät

Kuvaus siitä, miten johto määrittää rahoitusinstrumen
teista syntyvät riskikeskittymät. [Viittaus: Rahoitusinstru
mentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B8 a

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty text
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
Assets

Kuvaus siitä, miten kolman
nelta osapuolelta saatua tie
toa on otettu huomioon käy
vän arvon määrittämisessä,
varat

Kuvaus siitä, miten kolmannelta osapuolelta saatua tietoa, esimerkki: IFRS 13 IE64 b,
kuten välittäjien noteeraukset, hinnoittelupalvelut, netto esimerkki: IFRS 13 92
varallisuuden arvot ja relevantteja markkinoita koskevat
tiedot, on otettu huomioon varojen käyvän arvon määrit
tämisessä.

16.12.2019

Kuvaus siitä, kuinka vakuutuksenantaja on määrittänyt,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
että se ei ole harjoittanut merkittävää vakuuttamiseen liit IFRS 4 39C b – Voimassaolon
tymätöntä toimintaa, mukaan lukien mitä informaatiota päättymispäivä 1.1.2021
se on ottanut huomioon.

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus siitä, kuinka vakuu
tuksenantaja on määrittänyt,
että se ei ole harjoittanut
merkittävää vakuuttamiseen
liittymätöntä toimintaa

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/252

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus siitä, miten kolman
nelta osapuolelta saatua tie
toa on otettu huomioon käy
vän arvon määrittämisessä,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Kuvaus siitä, miten kolmannelta osapuolelta saatua tietoa, esimerkki: IFRS 13 IE64 b,
kuten välittäjien noteeraukset, hinnoittelupalvelut, netto esimerkki: IFRS 13 92
varallisuuden arvot ja relevantteja markkinoita koskevat
tiedot, on otettu huomioon yhteisön omien oman pää
oman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrittämi
sessä. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairVal
ueLiabilities

text

Kuvaus siitä, miten kolman
nelta osapuolelta saatua tie
toa on otettu huomioon käy
vän arvon määrittämisessä,
velat

Kuvaus siitä, miten kolmannelta osapuolelta saatua tietoa, esimerkki: IFRS 13 IE64 b,
kuten välittäjien noteeraukset, hinnoittelupalvelut, netto esimerkki: IFRS 13 92
varallisuuden arvot ja relevantteja markkinoita koskevat
tiedot, on otettu huomioon velkojen käyvän arvon mää
rittämisessä.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOf text
FinancialStatementsToWhich
SeparateFinancialStatementsRe
late

Kuvaus sen tilinpäätöksen
Kuvaus sen tilinpäätöksen yksilöimisestä, johon erillisti
yksilöimisestä, johon erillisti linpäätökset liittyvät.
linpäätökset liittyvät

ifrs-full

DescriptionOfIdentity
OfRateRegulators

Kuvaus hintaa sääntelevästä
tahosta (tahoista)

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17

L 326/253

Kuvaus hintaa sääntelevästä tahosta (tahoista). Hintaa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sääntelevä taho on valtuutettu elin, jolle on annettu sään IFRS 14 30 b
nöissä tai säännöksissä valtuudet määrittää hinta tai hin
tavälit, jotka sitovat yhteisöjä. Hintaa sääntelevä taho voi
olla kolmantena osapuolena toimiva elin tai yhteisöön,
kuten yhteisön hallintoneuvostoon, kuuluva osapuoli, jos
elimeltä edellytetään säännöissä tai säännöksissä hintojen
määrittämistä sekä asiakkaiden hyväksi että sen yhteisön
yleisen taloudellisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi.
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DescriptionOfHowThirdparty
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairVal
ueEntitysOwnEquityInstru
ments

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus hintasääntelyn vaiku
tuksesta kauden verotetta
vaan tuloon perustuviin
veroihin ja laskennallisiin
veroihin

Kuvaus hintasääntelyn vaikutuksesta kauden verotetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaan tuloon perustuviin veroihin ja laskennallisiin veroi IFRS 14 34
hin. Hintasääntelyllä tarkoitetaan hinnanasettamisnormis
toa, jonka mukaan määrätään hinnat, joita asiakkailta
voidaan periä tavaroista tai palveluista, ja jota valvoo hin
nansääntelytaho.

ifrs-full

DescriptionOfInformation
text
AboutSurplusOrDeficitOfMulti
employerPlan

Kuvaus usean työnantajan
järjestelyn tai valtiollisen jär
jestelyn yli- tai alijäämää kos
kevista tiedoista

Kuvaus saatavilla olevista tiedoista, jotka koskevat usean tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
työnantajan järjestelyn tai valtiollisen järjestelyn yli- tai
IAS 19 148 d iv
alijäämää, joka voi vaikuttaa vastaisten maksusuoritusten
määrään. [Viittaus: Usean työnantajan etuuspohjaiset jär
jestelyt [member]; Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformation
WhereFairValueDisclosures
NotRequired

text

Kuvaus siitä, että käypää
Kuvaus siitä, että käypää arvoa koskevaa informaatiota ei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoa koskevaa informaatiota ole esitetty siksi, ettei instrumenttien käypä arvo ole luo IFRS 7 30 a – Voimassaolon
ei ole esitetty siksi, ettei
tettavasti määritettävissä.
päättymispäivä 1.1.2021
instrumenttien käypä arvo
ole luotettavasti
määritettävissä

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpreta
tions

text block

Tiedot standardien tai tulkin
tojen soveltamisen aloittami
sesta [text block]

Tiedot IFRS-standardin soveltamisen aloittamisesta. [Viit
taus: IFRS-standardit [member]]
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DescriptionOfIm
pactOfRateRegulationOnCur
rentAndDeferredTax

FI

ifrs-full

L 326/254

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Kuvaus optionhinnoittelumal Kuvaus myönnettyjen osakeoptioiden optionhinnoittelu
lia sovellettaessa käytetyistä
mallia sovellettaessa käytetyistä tiedoista. [Viittaus:
tiedoista, myönnetyt
Optionhinnoittelumalli [member]]
osakeoptiot

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

DescriptionOfInputsToOption
PricingModelShareOptions
Granted

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair text
ValueMeasurementAssets

Kuvaus käypää arvoa määri Kuvaus varojen käypää arvoa määritettäessä käytetyistä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettäessä käytetyistä syöttötie syöttötiedoista. Syöttötiedot ovat oletuksia, joita markki IFRS 13 93 d
doista, varat
naosapuolet käyttäisivät omaisuuserän hinnoittelussa,
mukaan lukien oletukset tiettyyn käypää arvoa määritet
täessä käytettävään menetelmään (kuten hinnoittelumalli)
liittyvästä riskistä sekä arvostusmenetelmän syöttötietoi
hin liittyvästä riskistä.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair text
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Kuvaus käypää arvoa määri
tettäessä käytetyistä syöttötie
doista, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
menttien käypää arvoa määritettäessä käytetyistä syöttö
tiedoista. Syöttötiedot ovat oletuksia, joita markkinaosa
puolet käyttäisivät yhteisön oman pääoman ehtoisen
instrumentin hinnoittelussa, mukaan lukien oletukset
tiettyyn käypää arvoa määritettäessä käytettävään mene
telmään (kuten hinnoittelumalli) liittyvästä riskistä sekä
arvostusmenetelmän syöttötietoihin liittyvästä riskistä.
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ifrs-full

FI

text

Nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

L 326/255

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToPro
videSupportToStructuredEntity

text

Kuvaus aikomuksesta antaa
tukea strukturoidulle
yhteisölle

Kuvaus yhteisön aikomuksista, jotka koskevat taloudelli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen tai muun tuen antamista strukturoidulle yhteisölle,
IFRS 12 17, tilinpäätöksessä
mukaan lukien aikomukset, jotka koskevat strukturoidun esitettävät tiedot: IFRS 12 31
yhteisön avustamista taloudellisen tuen hankkimisessa.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCredi
tRatingsProcess

text

Kuvaus yhteisön sisäisestä
luottoluokitusprosessista

Kuvaus yhteisön sisäisestä luottoluokitusprosessista. [Viit esimerkki: IFRS 7 IG25 a –
taus: Sisäiset luottoriskiluokat [member]]
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalReport
text
ingProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsAssets

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämistä koskevaan keskuste
luun ja käypien arvojen
arviointiin liittyvistä sisäisistä
raportointiprosesseista, varat

Kuvaus käytössä olevista sisäisistä raportointiprosesseista esimerkki: IFRS 13 IE65 a iii,
(esimerkiksi keskustelevatko hinnoittelu-, riskinhallintaesimerkki: IFRS 13 93 g
tai tilintarkastuskomiteat käyvän arvon määrittämisestä ja
miten siitä keskustellaan) sen yhteisön sisäisen ryhmän
osalta, joka päättää yhteisön varojen käyvän arvon mää
rityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelyta
voista.

16.12.2019

Kuvaus käypää arvoa määri Kuvaus velkojen käypää arvoa määritettäessä käytetyistä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettäessä käytetyistä syöttötie syöttötiedoista. Syöttötiedot ovat oletuksia, joita markki IFRS 13 93 d
doista, velat
naosapuolet käyttäisivät velan hinnoittelussa, mukaan
lukien oletukset tiettyyn käypää arvoa määritettäessä käy
tettävään menetelmään (kuten hinnoittelumalli) liittyvästä
riskistä sekä arvostusmenetelmän syöttötietoihin liitty
västä riskistä.
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DescriptionOfInputsUsedInFair text
ValueMeasurementLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/256

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämistä koskevaan keskuste
luun ja käypien arvojen
arviointiin liittyvistä sisäisistä
raportointiprosesseista, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus käytössä olevista sisäisistä raportointiprosesseista esimerkki: IFRS 13 IE65 a iii,
(esimerkiksi keskustelevatko hinnoittelu-, riskinhallintaesimerkki: IFRS 13 93 g
tai tilintarkastuskomiteat käyvän arvon määrittämisestä ja
miten siitä keskustellaan) sen yhteisön sisäisen ryhmän
osalta, joka päättää yhteisön omien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrityksessä
noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. [Viit
taus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalReport
text
ingProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsLiabilities

Kuvaus käyvän arvon määrit
tämistä koskevaan keskuste
luun ja käypien arvojen
arviointiin liittyvistä sisäisistä
raportointiprosesseista, velat

Kuvaus käytössä olevista sisäisistä raportointiprosesseista esimerkki: IFRS 13 IE65 a iii,
(esimerkiksi keskustelevatko hinnoittelu-, riskinhallintaesimerkki: IFRS 13 93 g
tai tilintarkastuskomiteat käyvän arvon määrittämisestä ja
miten siitä keskustellaan) sen yhteisön sisäisen ryhmän
osalta, joka päättää yhteisön velkojen käyvän arvon mää
rityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelyta
voista.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelation
text
shipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMag
nifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementAssets

Kuvaus muiden kuin havain
noitavissa olevien syöttötieto
jen välisistä keskinäisistä
yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
voisivat suurentaa tai pienen
tää muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen
muutosten vaikutuksia käy
pään arvoon, varat

Kuvaus muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötieto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen välisistä keskinäisistä yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
IFRS 13 93 h i
voisivat suurentaa tai pienentää muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muutosten vaikutuksia varo
jen käypään arvoon. [Viittaus: Tiedot merkittävistä
muista kuin havainnoitavissa olevista syöttötiedoista,
joita on käytetty varojen käyvän arvon määrittämisessä
[text block]]
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DescriptionOfInternalReport
text
ingProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsEntitysOwnEquityInstru
ments

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus muiden kuin havain
noitavissa olevien syöttötieto
jen välisistä keskinäisistä
yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
voisivat suurentaa tai pienen
tää muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen
muutosten vaikutuksia käy
pään arvoon, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötieto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h i
jen välisistä keskinäisistä yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
voisivat suurentaa tai pienentää muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muutosten vaikutuksia
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käypään arvoon. [Viittaus: Tiedot merkittävistä muista
kuin havainnoitavissa olevista syöttötiedoista, joita on
käytetty oman pääoman käyvän arvon määrittämisessä
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelation
text
shipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMag
nifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementLiabilities

Kuvaus muiden kuin havain
noitavissa olevien syöttötieto
jen välisistä keskinäisistä
yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
voisivat suurentaa tai pienen
tää muiden kuin havainnoita
vissa olevien syöttötietojen
muutosten vaikutuksia käy
pään arvoon, velat

Kuvaus muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötieto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen välisistä keskinäisistä yhteyksistä ja siitä, kuinka ne
IFRS 13 93 h i
voisivat suurentaa tai pienentää muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muutosten vaikutuksia vel
kojen käypään arvoon. [Viittaus: Tiedot merkittävistä
muista kuin havainnoitavissa olevista syöttötiedoista,
joita on käytetty velkojen käyvän arvon määrittämisessä
[text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProp
ertyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairValue
Model

text

Kuvaus sijoituskiinteistöstä,
joka on arvostettu hankinta
menoon tai IFRS 16:n mukai
sesti käyvän arvon mallia
sovellettaessa

Kuvaus sijoituskiinteistöstä, joka on arvostettu hankinta
menoon tai IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon mallia
sovellettaessa, koska yhteisö ei pysty määrittämään käy
pää arvoa luotettavasti. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProp
ertyWhereFairValueInforma
tionIsUnreliableCostModel

text

Kuvaus sijoituskiinteistöstä,
jonka osalta käypää arvoa
koskevat tiedot eivät ole luo
tettavia, hankintamenomalli

Kuvaus sijoituskiinteistöstä, johon sovelletaan hankinta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menomallia ja jonka osalta yhteisö ei pysty määrittämään IAS 40 79 e i
käypää arvoa luotettavasti. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfInterrelation
text
shipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMag
nifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/258

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 78 a

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin
tehdyistä sijoituksista, jotka
on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi

Kuvaus oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh
dyistä sijoituksista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 11 A

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
ChangesInJudgementsThatSig
nificantlyAffectDetermina
tionOfAmountAndTimin
gOfRevenueFromCon
tractsWithCustomers

text

Kuvaus harkintaan perustu
vista ratkaisuista ja näiden
ratkaisujen muutoksista, joilla
on merkittävä vaikutus mää
ritettäessä asiakassopimuk
sista saatavien myyntituotto
jen rahamäärää ja
ajoittumista

Kuvaus harkintaan perustuvista ratkaisuista ja näiden rat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaisujen muutoksista, joilla on merkittävä vaikutus mää IFRS 15 123
ritettäessä asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen
rahamäärää ja ajoittumista. [Viittaus: Myyntituotot asia
kassopimuksista]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade text
ByManagementInApplyingAg
gregationCriteriaForOperat
ingSegments

Kuvaus johdon toimintaseg Kuvaus johdon toimintasegmenttien yhdistämiskriteerejä
menttien yhdistämiskriteerejä sovellettaessa tekemistä harkintaan perustuvista ratkai
sovellettaessa tekemistä har suista. [Viittaus: Toimintasegmentit [member]]
kintaan perustuvista
ratkaisuista

ifrs-full

text
DescriptionOfJudgements
MadeInDeterminingAmountOf
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

Kuvaus harkintaan perustu
vista ratkaisuista, joita on
tehty määritettäessä asiakas
sopimuksen saamisesta tai
täyttämisestä aiheutuvia
menoja

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 22 aa

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfInvest
mentsInEquityDesignatedAs
MeasuredAtFairThroughOther
ComprehensiveIncome

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Kuvaus harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita on
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tehty määritettäessä asiakassopimuksen saamisesta tai
IFRS 15 127 a
täyttämisestä aiheutuvia menoja. [Viittaus: Omaisuuserät,
jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttä
misestä aiheutuvista menoista]
L 326/259

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus perustelusta sellaisen
kasvuvauhdin käyttämiselle,
joka ylittää keskimääräisen
kasvuvauhdin

Kuvaus perustelusta sellaisen kasvuvauhdin käyttämiselle
ekstrapoloitaessa ennakoituja rahavirtoja, joka ylittää
yhteisön tuotteiden, toimialojen tai toimintamaan tai maiden keskimääräisen kasvuvauhdin tai niiden markki
noiden keskimääräisen kasvuvauhdin, joita rahavirtaa
tuottava yksikkö (tai yksikköjen ryhmä) palvelee. [Viit
taus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 d iv

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHas
BasedCashFlowProjections

text

Kuvaus keskeisistä oletuk
sista, joille johdon ennakoi
mat rahavirrat perustuvat

Kuvaus keskeisistä oletuksista, joille johdon ennakoimat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahavirtaa tuottavan yksikön (yksikköjen ryhmän) viimei IAS 36 134 d i, tilinpäätöksessä
simpien budjettien/ennusteiden kattamien kausien raha esitettävät tiedot: IAS 36 135 c
virrat perustuvat. Keskeiset oletukset ovat niitä oletuksia,
joille yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä
oleva rahamäärä on herkin. [Viittaus: Rahavirtaa tuotta
vat yksiköt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHas
BasedDeterminationOfFairVal
ueLessCostsOfDisposal

text

Kuvaus keskeisistä oletuk
sista, joiden perusteella johto
on määrittänyt luovutuksesta
johtuvilla menoilla vähenne
tyn käyvän arvon

Kuvaus keskeisistä oletuksista, joiden perusteella johto on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrittänyt luovutuksesta johtuvilla menoilla vähennetyn IAS 36 134 e i, tilinpäätöksessä
käyvän arvon rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikkö esitettävät tiedot: IAS 36 130 f iii
jen ryhmän) osalta. Keskeiset oletukset ovat niitä oletuk
sia, joille yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä
oleva rahamäärä on herkin. [Viittaus: Rahavirtaa tuotta
vat yksiköt [member]]
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DescriptionOfJustification
ForUsingGrowthRateThatEx
ceedsLongtermAverage
GrowthRate

FI
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Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus käypien arvojen hierarkian tasosta, jolle käypä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvo kokonaisuudessaan luokitellaan (ottamatta huo
IAS 36 134 e iiA, tilinpäätöksessä
mioon sitä, ovatko ”luovutuksesta johtuvat menot”
esitettävät tiedot: IAS 36 130 f i
havainnoitavissa) rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksik
köjen ryhmän) osalta. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksi
köt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPrepar
ingSensitivityAnalysisForActu
arialAssumptions

text

Kuvaus vakuutusmatemaatti
sia oletuksia koskevaa herk
kyysanalyysia tehtäessä käy
tettyjen menetelmien
rajoitteista

Kuvaus merkittäviä vakuutusmatemaattisia oletuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevaa herkkyysanalyysia tehtäessä käytettyjen menetel
IAS 19 145 b
mien rajoitteista. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletuk
set [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfComprehensiveIn
comeInWhichGainOrLossAsRe
sultOfRemeasuringToFairVal
ueEquityInterestIsRecognised

Kuvaus laajan tuloslaskelman
erästä, johon oman pääoman
ehtoisen osuuden arvostami
sesta käypään arvoon kirjattu
voitto tai tappio on merkitty

Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä, johon hankkijaosa
puolella hankinnan kohteessa ennen liiketoimintojen
yhdistämistä olleen oman pääoman ehtoisen osuuden
arvostamisesta käypään arvoon kirjattu voitto tai tappio
on merkitty. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesReclassifica
tionAdjustments

Kuvaus laajan tuloslaskelman
erästä, johon luokittelun
muutoksesta johtuvat oikai
sut sisältyvät

Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä, johon luokittelun
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksesta johtuvat oikaisut sisältyvät. Luokittelun
IFRS 7 24C b v
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 p ii

L 326/261

Kuvaus käypien arvojen hie
rarkian tasosta, jolle käypä
arvo luokitellaan
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DescriptionOfLevelOfFairValue text
HierarchyWithinWhichFairVal
ueMeasurementIsCategorised

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgedItem

Kuvaus taseen erästä, johon
suojauskohde sisältyy

Kuvaus taseen erästä, johon suojauskohde sisältyy. [Viit
taus: Suojauskohteet [member]] [Viittaus: Suojauskohteet
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B a iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgingInstrument

Kuvaus taseen erästä, johon
suojausinstrumentti sisältyy

Kuvaus taseen erästä, johon suojausinstrumentti sisältyy.
[Viittaus: Suojausinstrumentit [member]] [Viittaus: Suo
jausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 A b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAc text
quisitionRelatedCostsRecog
nisedAsExpenseForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Kuvaus laajan tuloslaskelman
eristä sellaisten hankintaan
liittyvien menojen määrien
osalta, jotka on kirjattu
kuluiksi liiketoimista, jotka
kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kuvaus laajan tuloslaskelman eristä sellaisten hankintaan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvien menojen määrien osalta, jotka on kirjattu
IFRS 3 B64 m
kuluiksi liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]; Hankintaan liittyvät
menot, jotka on kirjattu kuluiksi liiketoimista, jotka kirja
taan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta
varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi]

Kuvaus laajan tuloslaskelman Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä, johon kirjattu suo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
erästä, johon kirjattu suo
jauksen tehottomuus sisältyy. [Viittaus: Suojauksen tehot IFRS 7 24C a ii, tilinpäätöksessä
jauksen tehottomuus sisältyy tomuudesta syntyvä voitto (tai tappio)] [Viittaus: Suo
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b iii
jauksen tehottomuudesta syntyvä voitto (tai tappio)]

16.12.2019

ifrs-full

text
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DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

FI

ifrs-full

L 326/262

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tilinpäätöksen eristä,
joihin sisältyy sellaisten liike
toimien osalta kirjatut mää
rät, jotka on kirjattu erillään
liiketoimintojen yhdistämi
sessä tapahtuvasta varojen
hankinnasta ja velkojen otta
misesta vastattaviksi

Kuvaus tilinpäätöksen eristä, joihin sisältyy sellaisten lii tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ketoimien osalta kirjatut määrät, jotka on kirjattu erillään IFRS 3 B64 l iii
liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen han
kinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus:
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Liiketoimista,
jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä
tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta
vastattaviksi, kirjatut määrät]

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItem
sInOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tAssets

Kuvaus muista laajan tulok
sen eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, varat

Kuvaus muista laajan tuloksen eristä, joihin käypään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoon arvostettuihin varoihin liittyvät voitot (tai tappiot) IFRS 13 93 e ii
on merkitty kaudella. [Viittaus: Käypä arvo [member];
Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

DescriptionOfLineItem
sInOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Kuvaus muista laajan tulok
sen eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus muista laajan tuloksen eristä, joihin käypään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoon arvostettuihin yhteisön omien oman pääoman
IFRS 13 93 e ii
ehtoisiin instrumentteihin liittyvät voitot (tai tappiot) on
merkitty kaudella. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhtei
sön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [mem
ber]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

DescriptionOfLineItem
sInOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Kuvaus muista laajan tulok
sen eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, velat

Kuvaus muista laajan tuloksen eristä, joihin käypään
arvoon arvostettuihin velkoihin liittyvät voitot (tai tap
piot) on merkitty kaudella. [Viittaus: Käypä arvo [mem
ber]; Muut laajan tuloksen erät]
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DescriptionOfLineItemsInFi
text
nancialStatements
ForAmountsRecognisedFor
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e ii

L 326/263

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin tytäryritys
ten yhdistelyn lopettamisesta
aiheutuneet voitot (tai tap
piot) on kirjattu

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin tytäryritys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten yhdistelyn lopettamisesta sijoitusyhteisöstatuksen
IFRS 12 9B c
muutoksen vuoksi aiheutuneet voitot (tai tappiot) on kir
jattu. [Viittaus: Sijoitusyhteisöistä [text block]; Tytäryri
tykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAr
eRecognisedFairValueMeasure
mentAssets

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, varat

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin käypään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoon arvostettuihin varoihin liittyvät voitot (tai tappiot) IFRS 13 93 e i
on kirjattu kaudella. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAr
eRecognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin käypään
arvoon arvostettuihin yhteisön omiin oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin liittyvät voitot (tai tappiot) on
kirjattu kaudella. [Viittaus: Yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAr
eRecognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin voitot (tai
tappiot) on merkitty, käyvän
arvon määrittäminen, velat

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin käypään
arvoon arvostettuihin velkoihin liittyvät voitot (tai tap
piot) on kirjattu kaudella. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e i
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DescriptionOfLineItemsInProfi text
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Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin kauden
lopussa hallussa oleviin
varoihin liittyvien realisoitu
mattomien voittojen tai tap
pioiden muutoksesta johtuvat
voitot (tai tappiot) on kir
jattu, käyvän arvon
määrittäminen

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin kaudella
tulosvaikutteisesti kirjatut käypään arvoon arvostettuihin
varoihin liittyvät voitot (tai tappiot), jotka johtuvat kau
den lopussa hallussa oleviin varoihin liittyvien realisoitu
mattomien voittojen tai tappioiden muutoksesta, on kir
jattu. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 f

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForEnti
tysOwnEquityInstrumentsHel
dAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasurement

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin kauden
lopussa hallussa oleviin yhtei
sön omiin oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin liit
tyvien realisoitumattomien
voittojen tai tappioiden muu
toksesta johtuvat voitot (tai
tappiot) on kirjattu, käyvän
arvon määrittäminen

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin kaudella
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulosvaikutteisesti kirjatut käypään arvoon arvostettujen IFRS 13 93 f
yhteisön omiin oman pääoman ehtoisiin instrumenttei
hin liittyvät voitot (tai tappiot), jotka johtuvat kauden
lopussa hallussa oleviin instrumentteihin liittyvien reali
soitumattomien voittojen tai tappioiden muutoksesta, on
kirjattu. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForLiabili
tiesHeldAtEndOfPeriodAreRe
cognisedFairValueMeasurement

Kuvaus tulokseen vaikutta
vista eristä, joihin kauden
lopussa oleviin velkoihin liit
tyvien realisoitumattomien
voittojen tai tappioiden muu
toksesta johtuvat voitot (tai
tappiot) on kirjattu, käyvän
arvon määrittäminen

Kuvaus tulokseen vaikuttavista eristä, joihin kaudella
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulosvaikutteisesti kirjatut käypään arvoon arvostettuihin IFRS 13 93 f
velkoihin liittyvät voitot (tai tappiot), jotka johtuvat kau
den lopussa hallussa oleviin velkoihin liittyvien realisoitu
mattomien voittojen tai tappioiden muutoksesta, on kir
jattu. [Viittaus: Käypä arvo [member]]
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DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
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nisedFairValueMeasurement
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L 326/265

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä (tai eristä), johon
tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappiot sisälty
vät. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumis
tappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126 a

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfComprehensiveIn
comeInWhichImpairmentLoss
esRecognisedInProfitOrLossAr
eReversed

Kuvaus laajan tuloslaskelman
erästä (tai eristä), johon tulos
vaikutteisesti kirjatut arvon
alentumistappioiden peruu
tukset sisältyvät

Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä (tai eristä), johon
tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappioiden
peruutukset sisältyvät. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kir
jattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion
peruutus)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126 b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfFinancialPositionIn
WhichAssetsAndLiabilities
RecognisedInRelationToStruc
turedEntitiesAreRecognised

Kuvaus taseen eristä, joihin
strukturoitujen yhteisöjen
osalta kirjatut varat ja velat
on kirjattu

Kuvaus taseen eristä, joihin strukturoituihin yhteisöihin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät varat ja velat on kirjattu. tilinpäätöksessä esitettä IFRS 12 29 b
vät tiedot:

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeLeaseLiabilities

Kuvaus taseen eristä, joihin
Kuvaus taseen eristä, joihin vuokrasopimusvelat sisälty
vuokrasopimusvelat sisältyvät vät. [Viittaus: Vuokrasopimusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeRightofuseAssets

Kuvaus taseen eristä, joihin
käyttöoikeusomaisuuserät
sisältyvät

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 a ii

Kuvaus taseen eristä, joihin käyttöoikeusomaisuuserät
sisältyvät. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

16.12.2019

Kuvaus laajan tuloslaskelman
erästä (tai eristä), johon tulos
vaikutteisesti kirjatut arvon
alentumistappiot sisältyvät

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfLineItemsInState text
mentOfComprehensiveIn
comeInWhichImpairmentLoss
esRecognisedInProfitOrLos
sAreIncluded

FI

ifrs-full

L 326/266

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus korvauksensaantioi
Kuvaus korvauksensaantioikeuden ja siihen liittyvien vel
keuden ja siihen liittyvien vel voitteiden välisestä suhteesta. [Viittaus: Korvauksensaan
voitteiden välisestä suhteesta tioikeudet, käypä arvo]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssump
tionsMadeConcerningFu
tureEventsContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Kuvaus tärkeimmistä vastaisia
tapahtumia koskevista oletuk
sista, liiketoimintojen yhdistä
misessä kirjatut ehdolliset
velat

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssump
tionsMadeConcerningFu
tureEventsOtherProvisions

text

Kuvaus tärkeimmistä vastaisia Kuvaus tärkeimmistä sellaisia vastaisia tapahtumia koske tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tapahtumia koskevista oletuk vista oletuksista, jotka saattavat vaikuttaa varaukseen liit IAS 37 85 b
sista, muut varaukset
tyvän velvoitteen täyttämisen edellyttämään rahamäärään.
[Viittaus: Muut varaukset]

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp text
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

Kuvaus johdon lähestymista
vasta sen määrittäessä keskei
sille oletuksille annettavia
arvoja

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 b

Kuvaus tärkeimmistä sellaisia vastaisia tapahtumia koske tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista oletuksista, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintojen IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
yhdistämisessä kirjatun ehdollisen velan suorittamisen
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j
edellyttämään rahamäärään. [Viittaus: Ehdolliset velat
[member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

Kuvaus johdon lähestymistavasta sen määrittäessä keskei
sille oletuksille annettavia arvoja, kuvastavatko kyseiset
arvot toteutunutta kehitystä tai – mikäli tämä on sovel
lettavissa – ovatko ne yhdenmukaisia ulkoisista informaa
tiolähteistä saatujen tietojen kanssa, ja jos näin ei ole, syy
niiden poikkeamiseen toteutuneesta kehityksestä tai
ulkoisista informaatiolähteistä saaduista tiedoista. Keskei
set oletukset ovat niitä oletuksia, joille yksikön (tai yksik
köjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä on
herkin.

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfLinkBetweenRe
imbursementRightAndRelate
dObligation

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 d ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 135 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 e ii

L 326/267

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot siitä, miten yhteisö
hallitsee maksuvalmiusriskiä
[text block]

Tiedot siitä, miten yhteisö hallitsee maksuvalmiusriski
ään. [Viittaus: Maksuvalmiusriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 39 c

ifrs-full

DescriptionOfMaterialRecon
cilingItems

text

Kuvaus olennaisista
täsmäytyseristä

Kuvaus kaikista olennaisista täsmäytyseristä. [Viittaus:
Olennaiset täsmäytyserät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTer
mOfOptionsGrantedForShare
basedPaymentArrangement

text

Kuvaus osakeperusteisia mak
suja koskevissa järjestelyissä
myönnettyjen optioiden sopi
muksessa määrätystä enim
mäisvoimassaoloajasta

Kuvaus milloin tahansa kauden aikana voimassa olleessa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tietyntyyppisessä osakeperusteisia maksuja koskevassa
IFRS 2 45 a
järjestelyssä myönnettyjen optioiden sopimuksessa mää
rätystä enimmäisvoimassaoloajasta. Jos yhteisön osakepe
rusteisia maksuja koskevat järjestelyt ovat olennaisilta
osin samantyyppisiä, se saa esittää niistä yhdistetyt tiedot.
[Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBas text
isForNoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAcquisi
tionDate

Kuvaus hankinta-ajankohtana
kirjatun määräysvallattomilla
omistajilla hankinnan koh
teessa olleen osuuden määrit
tämisperusteesta

Kuvaus hankinta-ajankohtana kirjatun määräysvallatto
milla omistajilla hankinnan kohteessa olleen osuuden
määrittämisperusteesta liiketoimintojen yhdistämisissä,
joissa hankkijaosapuolella on hankinta-ajankohtana alle
100 % hankinnan kohteen oman pääoman ehtoisista
osuuksista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]; Hankinta-ajankohtana kirjattu määräysvallat
tomien omistajien osuus hankinnan kohteessa]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfManagingLiquidi text block
tyRisk

FI

ifrs-full

L 326/268

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 o i

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus kuitattavien rahoitus
varojen arvostuseroista, toi
meenpantavissa oleva yleinen
nettoutusjärjestely tai vastaa
vanlainen sopimus

Kuvaus sellaisten kuitattavien rahoitusvarojen mahdolli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista arvostuseroista, jotka ovat toimeenpantavissa olevan IFRS 7 B42
yleisen nettoutusjärjestelyn tai vastaavanlaisen sopimuk
sen kohteena. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDif text
ferencesForFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangementsOr
SimilarAgreements

Kuvaus kuitattavien rahoitus
velkojen arvostuseroista, toi
meenpantavissa oleva yleinen
nettoutusjärjestely tai vastaa
vanlainen sopimus

Kuvaus sellaisten kuitattavien rahoitusvelkojen mahdolli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista arvostuseroista, joita koskee toimeenpantavissa
IFRS 7 B42
oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopi
mus. [Viittaus: Rahoitusvelat]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle text
mentForSharebasedPaymentAr
rangement

Kuvaus osakeperusteisia mak
suja koskevaan järjestelyyn
liittyvästä maksun suoritta
mistavasta

Kuvaus milloin tahansa kauden aikana voimassa ollee
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen tietyntyyppiseen osakeperusteisia maksuja koske
IFRS 2 45 a
vaan järjestelyyn liittyvästä maksun suorittamistavasta
(esimerkiksi suoritetaanko se käteisvaroina vai omana
pääomana). Jos yhteisön osakeperusteisia maksuja koske
vat järjestelyt ovat olennaisilta osin samantyyppisiä, se
saa esittää niistä yhdistetyt tiedot. [Viittaus: Osakeperus
teisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfMeasurementDif text
ferencesForFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangementsOr
SimilarAgreements

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/269

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/270

Etuliite

FI

text
DescriptionOfMethodolo
gyUsedToDetermineWhetherP
resentingEffectsOfChangesInLi
abilitysCreditRiskInOtherCom
prehensiveIncomeWouldCreate
OrEnlargeAccountingMis
matchInProfitOrLoss

Kuvaus metodologiasta, jota,
tai metodologioista, joita on
käytetty sen ratkaisemiseksi,
aiheuttaisiko velan luottoris
kin muutosten vaikutusten
esittäminen muissa laajan
tuloksen erissä tulosvaikut
teista kirjanpidollista epäsym
metriaa tai kasvattaisiko se
tällaista epäsymmetriaa

Kuvaus metodologiasta, jota, tai metodologioista, joita on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 11 c
käytetty sen ratkaisemiseksi, aiheuttaisiko rahoitusvelan
luottoriskin muutosten vaikutusten esittäminen muissa
laajan tuloksen erissä tulosvaikutteista kirjanpidollista
epäsymmetriaa tai kasvattaisiko se tällaista epäsymmet
riaa. Jos yhteisön täytyy esittää velan luottoriskin muu
tosten vaikutukset tulosvaikutteisesti, tähän on sisällytet
tävä yksityiskohtainen kuvaus kuvatusta taloudellisesta
suhteesta velan ominaispiirteiden ja muiden sellaisten
käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoi
tusinstrumenttien ominaispiirteiden välillä, joiden arvo
on muuttunut velan luottoriskin muutoksien seurauk
sena. [Viittaus: Luottoriski [member]; Rahoitusinstrumen
tit, luokka [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

Kuvaus vakuutusmatemaatti
sia oletuksia koskevaa herk
kyysanalyysia tehtäessä käyte
tyistä menetelmistä ja
oletuksista

Kuvaus merkittäviä vakuutusmatemaattisia oletuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevaa herkkyysanalyysia tehtäessä käytetyistä menetel
IAS 19 145 b
mistä ja oletuksista. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset ole
tukset [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus menetelmistä ja oletuksista, joita on käytetty laa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dittaessa analyysia herkkyydestä muutoksille, joita tapah IFRS 17 128 b – Voimaantulo
tuu altistumisessa IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista
1.1.2021
sopimuksista aiheutuville riskeille.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
text
ToDevelopAndSubstantiate
UnobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

Kuvaus menetelmistä, joita
käytetään käypää arvoa mää
ritettäessä käytettyjen muiden
kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen kehittämiseen
ja toteen näyttämiseen, varat

Kuvaus menetelmistä, joita käytetään varojen käypää
arvoa määritettäessä käytettyjen muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen kehittämiseen ja toteen
näyttämiseen.

esimerkki: IFRS 13 IE65 e,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
text
ToDevelopAndSubstantiate
UnobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Kuvaus menetelmistä, joita
käytetään käypää arvoa mää
ritettäessä käytettyjen muiden
kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen kehittämiseen
ja toteen näyttämiseen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus menetelmistä, joita käytetään yhteisön omien
oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa
määritettäessä käytettyjen muiden kuin havainnoitavissa
olevien syöttötietojen kehittämiseen ja toteen näyttämi
seen. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE65 e,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
text
ToDevelopAndSubstantiate
UnobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

Kuvaus menetelmistä, joita
käytetään käypää arvoa mää
ritettäessä käytettyjen muiden
kuin havainnoitavissa olevien
syöttötietojen kehittämiseen
ja toteen näyttämiseen, velat

Kuvaus menetelmistä, joita käytetään velat käypää arvoa
määritettäessä käytettyjen muiden kuin havainnoitavissa
olevien syöttötietojen kehittämiseen ja toteen
näyttämiseen.

esimerkki: IFRS 13 IE65 e,
esimerkki: IFRS 13 93 g

L 326/271

Kuvaus menetelmistä ja ole
tuksista, joita on käytetty laa
dittaessa analyysia herkkyy
destä muutoksille, joita
tapahtuu altistumisessa IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisToChangesIn
RiskExposuresThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus muiden kuin käteis
ten varojen, joiden jakami
sesta omistajille on tehty pää
tös ennen kuin tilinpäätös
hyväksytään julkistettavaksi,
käyvän arvon määrittämi
sessä käytetyistä
menetelmistä

Kuvaus muiden kuin käteisten varojen, joiden jakamisesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osinkona omistajille on tehty päätös raportointikauden
IFRIC 17 17 c
päättymisen jälkeen mutta ennen kuin tilinpäätös hyväk
sytään julkistettavaksi, käyvän arvon määrittämisessä
käytetyistä menetelmistä. [Viittaus: Muut kuin käteiset
varat, joiden jakamisesta omistajille on tehty päätös
ennen kuin tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
text
ToMeasureRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17

Kuvaus menetelmistä, joita
on käytetty IFRS 17:n sovel
tamisalaan kuuluvista sopi
muksista aiheutuvien riskien
mittaamiseen

Kuvaus menetelmistä, joita on käytetty IFRS 17:n sovelta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien
IFRS 17 124 b – Voimaantulo
mittaamiseen.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToRecogniseRevenueFromCon
tractsWithCustomers

Kuvaus asiakassopimuksista
saatujen myyntituottojen
tuloutuksessa käytetyistä
menetelmistä

Kuvaus asiakassopimuksista saatujen myyntituottojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuloutuksessa käytetyistä menetelmistä. [Viittaus: Myynti IFRS 15 124 a
tuotot asiakassopimuksista]

text

16.12.2019

DescriptionOfMethodsUsed
text
ToMeasureFairValueOfNon
cashAssetsDeclaredForDistribu
tionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus menetelmistä, joita on käytetty IFRS 17:n sovelta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misalaan kuuluvien sopimusten arvostamiseen, sekä näi IFRS 17 117 a – Voimaantulo
den menetelmien syöttötietojen arviointiprosesseista.
1.1.2021

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

FI

Kuvaus menetelmistä, joita
on käytetty IFRS 17:n sovel
tamisalaan kuuluvien sopi
musten arvostamiseen, sekä
näiden menetelmien syöttö
tietojen arviointiprosesseista

ifrs-full

text

Nimike

L 326/272

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Kuvaus menetelmästä vakuu
tussopimusten hankinnasta
aiheutuvien rahavirtojen kir
jaamiseen käytettäessä vakuu
tusmaksujen kohdistamiseen
perustuvaa lähestymistapaa

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn text
dAssumptionsMadeToIncorpo
rateEffectsOfExpectedEarlyExer
ciseShareOptionsGranted

Kuvaus ennen eräpäivää
Kuvaus myönnettyjen osakeoptioiden ennen eräpäivää
tapahtuvan toteuttamisen
tapahtuvan toteuttamisen huomioon ottamiseksi käyte
huomioon ottamiseksi käyte tystä menetelmästä ja tehdyistä oletuksista.
tystä menetelmästä ja teh
dyistä oletuksista, myönnetyt
osakeoptiot

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsed
ToDetermineAmortisationO
fAssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

text

Kuvaus menetelmästä, jota
käytetään asiakassopimuksen
saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuneista menoista kirjat
tujen omaisuuserien kuluksi
jaksotettavan määrän
määrittämisessä

Kuvaus menetelmästä, jonka yhteisö, joka käyttää vakuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusmaksujen kohdistamiseen perustuvaa lähestymistapaa, IFRS 17 97 c – Voimaantulo
on valinnut vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvien 1.1.2021
rahavirtojen kirjaamiseen IFRS 17:n kappaleen 59(a)
mukaisesti. Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva
lähestymistapa on IFRS 17:n kappaleissa 53–59 kuvattu
lähestymistapa, joka yksinkertaistaa vakuutussopimus
ryhmän jäljellä olevan vakuutuskauden velan arvosta
mista. [Viittaus: Lisäys (vähennys) vakuutussopimusten
hankinnasta aiheutuvien rahavirtojen vuoksi, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka (omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfMethodToRecog text
niseInsuranceAcquisitionCash
FlowsWhenUsingPremiumAllo
cationApproach

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Kuvaus menetelmästä, jota käytetään asiakassopimuksen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saamisesta tai täyttämisestä aiheutuneista menoista kirjat IFRS 15 127 b
tujen omaisuuserien kuluksi jaksotettavan määrän mää
rittämisessä. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu
asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutu
vista menoista]
L 326/273

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text block

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tiettyihin omaisuuse
riin, velkoihin, määräysvallat
tomien omistajien osuuksiin
tai vastikkeeseen kuuluviin
eriin tarkastelujakson aikana
mahdollisesti tehtyjen oikai
sujen luonteesta

Kuvaus tiettyihin sellaisiin omaisuuseriin, velkoihin, mää tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
räysvallattomien omistajien osuuksiin tai vastikkeeseen
IFRS 3 B67 a iii
kuuluviin eriin tarkastelujakson aikana tehtyjen oikaisu
jen luonteesta, joiden osalta liiketoimintojen yhdistämi
sen alkuperäinen kirjanpitokäsittely on vielä kesken.
[Viittaus: määräysvallattomien omistajien osuudet; Tietty
jen omaisuuserien, velkojen, määräysvallattomien omista
jien osuuksien tai vastikkeeseen kuuluvien erien tarkaste
lujakson aikaiset oikaisut; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

text block

Kuvaus kirjanpidollisen
arvion muutosten luonteesta
[text block]

Kuvaus sellaisten kirjanpidollisten arvioiden muutosten
luonteesta, joilla on vaikutusta tarkasteltavana olevaan
kauteen tai sillä odotetaan olevan vaikutusta tuleviin
kausiin.

text

Kuvaus arvion viimeisellä
osavuosijaksolla tapahtuneen
muutoksen luonteesta ja
määrästä

Kuvaus sellaisen osavuosikatsauksessa esitettyä lukua kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevan arvion muutoksen luonteesta ja määrästä, joka
IAS 34 26
muuttuu merkittävästi tilikauden viimeisellä osavuosijak
solla.

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAn
dAmountOfAnyMeasurement
PeriodAdjustmentsRecognised
ForParticularAssetsLiabilities
NoncontrollingInterestsOrItem
sOfConsideration

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInAc
countingEstimate

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 49 a

Euroopan unionin virallinen lehti

Kuvaus kirjanpidossa aikaisemmilla kausilla tehtyjen vir
heiden luonteesta.

DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAc
countingErrorsInPriorPeriod
sEstimate

FI

Kuvaus kirjanpidossa aikai
semmilla kausilla tehtyjen
virheiden luonteesta [text
block]

ifrs-full

L 326/274

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 39

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfNatureAndCar
text
ryingAmountOfAssetsObtained

Kuvaus sellaisten rahoitusva
rojen tai muiden varojen
luonteesta, jotka on saatu
ottamalla omistukseen
vakuus tai muita luoton laa
dun parantavia eriä

Kuvaus sellaisten rahoitusvarojen tai muiden varojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luonteesta, jotka yhteisö on saanut ottamalla omistuk
IFRS 7 38 a
seensa vakuutena hallussaan olevan pantin tai vaatimalla
muita luoton laatua parantavia eriä (esim. takauksia).
[Viittaus: Takaukset [member]; Varat, jotka on saatu otta
malla omistukseen vakuus tai vaatimalla muita luoton
laatua parantavia eriä; Rahoitusvarat]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndEf
fectOfAnyAsymmetricalAlloca
tionsToReportableSegments

Kuvaus mahdollisen epäsym
metrian luonteesta varojen
kohdistamisessa raportoita
ville segmenteille ja tästä
aiheutuvat vaikutukset

Kuvaus mahdollisen epäsymmetrian luonteesta varojen
kohdistamisessa raportoitaville segmenteille ja tästä
aiheutuvat vaikutukset. Yhteisö voi esimerkiksi kohdistaa
tietylle segmentille poistokuluja ilman, että poistettavia
omaisuuseriä kohdistetaan kyseiselle segmentille. [Viit
taus: Raportoitavat segmentit [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsForA
griculturalActivityRecognised
InFinancialStatements

Kuvaus maataloustoimintaa
varten tarkoitettujen tilinpää
tökseen merkittyjen julkisten
avustusten luonteesta ja
laajuudesta

Kuvaus maataloustoimintaa varten tarkoitettujen tilinpää tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tökseen merkittyjen julkisten avustusten luonteesta ja laa IAS 41 57 a
juudesta. [Viittaus: Julkinen valta [member]; Julkiset
avustukset]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernment
GrantsRecognisedInFinancial
Statements

text

Kuvaus tilinpäätökseen mer
kittyjen julkisten avustuksen
luonteesta ja laajuudesta

Kuvaus tilinpäätökseen merkittyjen julkisten avustuksen
luonteesta ja laajuudesta. [Viittaus: Julkiset avustukset]
[Viittaus: Julkiset avustukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 20 39 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

text

Kuvaus hintasäänneltyjen toi Kuvaus hintasäänneltyjen toimintojen luonteesta ja laa
mintojen luonteesta ja
juudesta. [Viittaus: Hintasäännellyt toiminnot [member]]
laajuudesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 30 a

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 27 f
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Kuvaus rahojen siirtämiseen
yhteisölle liittyvien merkittä
vien rajoitusten luonteesta ja
laajuudesta

Kuvaus sellaisten mahdollisten merkittävien rajoitusten
(jotka johtuvat esimerkiksi lainajärjestelyistä tai sääntely
tahon vaatimuksista) luonteesta ja laajuudesta, jotka hei
kentävät muiden yhteisöjen kykyä siirtää rahaa raportoi
valle yritykselle käteisosinkoina tai kykyä maksaa lainoja
tai ennakkoja takaisin. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 19D a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
text
tentToWhichProtectiveRight
sOfNoncontrollingInterestsCan
SignificantlyRestrictEntitysAbil
ityToAccessOrUseAssetsAnd
SettleLiabilitiesOfGroup

Kuvaus siitä, millä tavoin ja
kuinka laajasti määräysvallat
tomilla omistajilla olevat suo
jaavat oikeudet voivat merkit
tävästi rajoittaa yhteisön
kykyä päästä käsiksi konser
nin varoihin tai käyttää niitä
tai sen kykyä maksaa konser
nin velkoja

Kuvaus siitä, millä tavoin ja kuinka laajasti määräysvallat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tomilla omistajilla olevat suojaavat oikeudet voivat mer IFRS 12 13 b
kittävästi rajoittaa yhteisön kykyä päästä käsiksi konser
nin varoihin tai käyttää niitä tai sen kykyä maksaa kon
sernin velkoja (esimerkiksi kun emoyritys on velvollinen
maksamaan tytäryrityksen velat ennen omien velkojensa
maksamista tai kun joko pääseminen käsiksi tytäryrityk
sen varoihin tai sen velkojen maksaminen edellyttää mää
räysvallattomien omistajien suostumusta). Suojaavat
oikeudet ovat oikeuksia, joiden tarkoituksena on suojata
sen osapuolen oikeuksia, joiden hallussa ne ovat, anta
matta kyseiselle osapuolelle valtaa siihen yhteisöön näh
den, johon oikeudet liittyvät. [Viittaus: määräysvallatto
mien omistajien osuudet; Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinan text
cialEffectOfBusinessCombina
tionsAfterReportingPeriodBe
foreStatementsAuthorisedForIs
sue

Kuvaus sellaisten liiketoimin
tojen yhdistämisten luon
teesta ja taloudellisesta vaiku
tuksesta, jotka toteutuvat
raportointikauden jälkeen
mutta ennen kuin tilinpäätös
on hyväksytty julkistettavaksi

Kuvaus sellaisten liiketoimintojen yhdistämisten luon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teesta ja taloudellisesta vaikutuksesta, jotka toteutuvat
IFRS 3 59 b
raportointikauden päättymisen jälkeen mutta ennen kuin
tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi. [Viittaus: Liike
toimintojen yhdistäminen [member]]
16.12.2019

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestriction
sOnTransferOfFundsToParent
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfNatureAndFinan text
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

Kuvaus raportointikauden
aikana tapahtuneiden liiketoi
mintojen yhdistämisten luon
teesta ja taloudellisesta
vaikutuksesta

Kuvaus raportointikauden aikana tapahtuneiden liiketoi
mintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vai
kutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 59 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

text

Kuvaus omaan pääomaan
sisältyvien rahastojen luon
teesta ja tarkoituksesta

Kuvaus omaan pääomaan sisältyvien rahastojen luon
teesta ja tarkoituksesta. [Viittaus: Muut rahastot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

text

Kuvaus biologisiin hyödyk
keisiin liittyvän toiminnan
luonteesta

Kuvaus biologisiin hyödykkeisiin liittyvän toiminnan
luonteesta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAs
text
setsWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

Kuvaus niiden varojen luon
teesta, joihin liittyy merkit
tävä riski siitä, että ne muut
tuvat olennaisesti seuraavan
tilikauden aikana

Kuvaus sellaisten oletusten kohteena olevista varoista,
jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten varojen
arvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden
aikana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefit
sProvidedByPlan

text

Kuvaus järjestelyn antamien
etuuksien luonteesta

Kuvaus etuuspohjaisen järjestelyn antamien etuuksien
luonteesta (esim. loppupalkkaan perustuva etuuspohjai
nen järjestely tai maksusuorituksiin perustuva järjestely,
johon liittyy takuu). [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 139 a i

ifrs-full

DescriptionOfNature
OfChangeInAccountingPolicy

text

Kuvaus tilinpäätöksen laati
misperiaatteen muutoksen
luonteesta

Kuvaus IFRS:n ensi kertaa tapahtuvasta soveltamisesta
johtuvan tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen
luonteesta. [Viittaus: IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 c

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

text

Kuvaus käypään arvoon
Kuvaus käypään arvoon arvostettavien varojen luokan
esimerkki: IFRS 13 IE64 a,
arvostettavien varojen luokan luonteesta, mukaan lukien arvostettavien erien ominai
esimerkki: IFRS 13 92
luonteesta
suudet, jotka otetaan huomioon määritettäessä merkityk
sellisiä syöttötietoja. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue

text

Kuvaus yhteisön käypään
arvoon arvostettavien omien
oman pääoman ehtoisten
instrumenttien luokan
luonteesta

Kuvaus niihin arvostusmene
telmiin aiempiin kausiin näh
den tehtyjen muutosten luon
teesta, joiden mukaisesti
raportoitavan segmentin
voitto tai tappio on määri
tetty, sekä tällaisten muutos
ten vaikutukset segmentin
voittoa tai tappiota kuvaa
vaan lukuun

Kuvaus niihin arvostusmenetelmiin aiempiin kausiin näh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 27 e
den tehtyjen muutosten luonteesta, joiden mukaisesti
raportoitavan segmentin voitto tai tappio on määritetty,
sekä tällaisten muutosten vaikutukset segmentin voittoa
(tappiota) kuvaavaan lukuun. [Viittaus: Raportoitavat seg
mentit [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfNature
text
OfChangesFromPriorPeriodsIn
MeasurementMethodsUsed
ToDetermineReportedSegment
ProfitOrLossAndEf
fectOfThoseChangesOnMea
sureOfSegmentProfitOrLoss

FI

ifrs-full
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Kuvaus käypään arvoon arvostettavien omien oman pää esimerkki: IFRS 13 IE64 a,
oman ehtoisten instrumenttien luokan luonteesta,
esimerkki: IFRS 13 92
mukaan lukien arvostettavien erien ominaisuudet, jotka
otetaan huomioon määritettäessä merkityksellisiä syöttö
tietoja. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfNatureOfClas
sOfLiabilitiesMeasuredAtFair
Value

text

Kuvaus käypään arvoon
arvostettavien velkojen luo
kan luonteesta

Kuvaus käypään arvoon arvostettavien velkojen luokan
esimerkki: IFRS 13 IE64 a,
luonteesta, mukaan lukien arvostettavien erien ominai
esimerkki: IFRS 13 92
suudet, jotka otetaan huomioon määritettäessä merkityk
sellisiä syöttötietoja. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContin
gentAssets

text

Kuvaus ehdollisten varojen
luonteesta

Kuvaus sellaisten mahdollisten omaisuuserien luonteesta,
jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauk
sena ja joiden olemassaolo varmistuu vasta kun yksi tai
useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan
yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta
tulevaisuudessa.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCoun
terparty

text

Kuvaus vastapuolen
luonteesta

Kuvaus liiketoimen sellaisen osapuolen luonteesta, joka ei esimerkki: IFRS 7 IG23 b –
ole yhteisö itse.
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsAssetsAndEntitysAssets

text

Kuvaus raportoitavien seg
menttien varojen arvostami
sen ja yhteisön varojen arvos
tamisen välisten erojen
luonteesta

Kuvaus niiden erojen luonteesta, joita on raportoitavien
segmenttien varojen arvostamisen ja yhteisön varojen
arvostamisen välillä. Tällaisia eroja voivat olla sellaiset
erot kirjaamisperusteissa ja yhteisessä käytössä olevien
omaisuuserien kohdistamistavoissa, jotka on tarpeen sel
vittää raportoidun segmentti-informaation ymmärtämi
seksi. [Viittaus: Raportoitavat segmentit [member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 89
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 27 c
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus raportoitavien seg
menttien velkojen arvostami
sen ja yhteisön velkojen
arvostamisen välisten erojen
luonteesta

Kuvaus niiden erojen luonteesta, joita on raportoitavien
segmenttien velkojen arvostamisen ja yhteisön velkojen
arvostamisen välillä. Tällaisia eroja voivat olla sellaiset
erot kirjaamisperiaatteissa ja yhteisten velkojen kohdista
mistavoissa, jotka on tarpeen selvittää raportoidun seg
mentti-informaation ymmärtämiseksi. [Viittaus: Rapor
toitavat segmentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 27 d

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAndEnti
tysProfitOrLossBeforeIn
comeTaxExpenseOrIncome
AndDiscontinuedOperations

text

Kuvaus raportoitavien seg
menttien voiton tai tappion
määrittämisen ja yhteisön
voiton tai tappion ennen
tuloverokuluja tai -tuottoja ja
lopetettuja toimintoja määrit
tämisen välisten erojen
luonteesta

Kuvaus niiden erojen luonteesta, joita on raportoitavien
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
segmenttien voiton tai tappion määrittämisen ja yhteisön IFRS 8 27 b
voiton tai tappion ennen tuloverokuluja tai -tuottoja ja
lopetettuja toimintoja määrittämisen välillä. Tällaisia
eroja voivat olla sellaiset erot kirjaamisperiaatteissa ja
keskushallinnossa syntyneiden kustannusten kohdistamis
tavoissa, jotka on tarpeen selvittää raportoidun seg
mentti-informaation ymmärtämiseksi. [Viittaus: Lopetetut
toiminnot [member]; Raportoitavat segmentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
tysOperationsAndPrincipalAc
tivities

text

Kuvaus yhteisön toiminnan
luonteesta ja pääasiallisista
toiminnoista

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista
toiminnoista.

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfNatureOfDiffer text
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSegmentsLi
abilitiesAndEntitysLiabilities
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 b

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus yhteisöllä osakkuus
yrityksen kanssa olevan suh
teen luonteesta

Kuvaus yhteisöllä osakkuusyrityksen kanssa olevan suh
teen luonteesta (esim. kuvaamalla osakkuusyrityksen toi
mintojen luonnetta ja sitä, ovatko ne yhteisön toiminto
jen kannalta strategisia). [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointOpera
tion

text

Kuvaus yhteisöllä yhteisen
toiminnon kanssa olevan
suhteen luonteesta

Kuvaus yhteisöllä yhteisen toiminnon kanssa olevan suh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teen luonteesta (esim. kuvaamalla yhteisen toiminnon toi IFRS 12 21 a ii
mintojen luonnetta ja sitä, ovatko ne yhteisön toiminto
jen kannalta strategisia). [Viittaus: Yhteiset toiminnot
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointVenture

text

Kuvaus yhteisöllä yhteisyri
Yhteisöllä yhteisyrityksen kanssa olevan suhteen luon
tyksen kanssa olevan suhteen teesta (esim. kuvaamalla yhteisyrityksen toimintojen
luonteesta
luonnetta ja sitä, ovatko ne yhteisön toimintojen kan
nalta strategisia). [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinan
cialStatements

text

Kuvaus tilinpäätöksen
luonteesta

Kuvaus tilinpäätöksen luonteesta (esim. siitä, onko
kyseessä yksittäisen yhteisön vai konsernin tilinpäätös).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntity
HasPromisedToTransfer

text

Kuvaus niiden tavaroiden tai
palvelujen luonteesta, jotka
yhteisö on luvannut
luovuttaa

Kuvaus niiden tavaroiden tai palvelujen luonteesta, jotka
yhteisö on luvannut luovuttaa asiakkaille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 c

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a ii

L 326/281
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DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithAssociate
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tulossa olevan tilin
Kuvaus sellaisen tulossa olevan tilinpäätöksen laatimispe esimerkki: IAS 8 31 b
päätöksen laatimisperiaatteen riaatteen muutoksen luonteesta, joka johtuu uudesta
muutoksen luonteesta
IFRS-standardista, joka on julkaistu mutta ei vielä
voimassa.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivid text
ualAsset

Kuvaus yksittäisen omai
suuserän luonteesta

Kuvaus sellaisen yksittäisen omaisuuserän luonteesta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jonka osalta kaudella on kirjattu tai peruutettu olennai
IAS 36 130 c i
nen arvonalentumistappio. [Viittaus: Arvonalentumistap
pio]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInter
estInFunds

text

Kuvaus rahasto-osuuden
luonteesta

Kuvaus yhteisön osuuksista sellaisissa rahastoissa, jotka
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan IFRIC 5 11
palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabiliti text
esConnectedWithInsur
anceThatAreNotLiabilitiesAris
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS4

Kuvaus niiden vakuuttami
seen liittyvien velkojen luon
teesta, jotka eivät ole IFRS
4:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista johtuvia
velkoja

Kuvaus niiden vakuuttamiseen liittyvien velkojen luon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teesta, jotka eivät ole IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvista IFRS 4 39C a – Voimassaolon
sopimuksista johtuvia velkoja.
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

Kuvaus niiden velkojen luon
teesta, joihin liittyy merkit
tävä riski siitä, että ne muut
tuvat olennaisesti seuraavan
tilikauden aikana

Kuvaus sellaisten oletusten kohteena olevista veloista,
jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten velkojen
arvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden
aikana.

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfNatureOfImpend text
ingChangeInAccountingPolicy
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125 a
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

DescriptionOfNatureOfNeces text
saryAdjustmentToProvideCom
parativeInformation

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNonad
justingEventAfterReportingPe
riod

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfNon
cashAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIs
sue

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

text

text

Kuvaus niiden merkittävim
pien oikaisujen luonteesta,
jotka tekisivät aiemman tilin
päätösnormiston mukaisesti
laadituista yhteenvedoista tai
vertailutiedoista IFRS-standar
dien mukaisia

Kuvaus niiden merkittävimpien oikaisujen luonteesta,
jotka tekisivät aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti
laadituista yhteenvedoista tai vertailutiedoista IFRS-stan
dardien mukaisia. [Viittaus: Aiempi tilinpäätösnormisto
[member]; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 22 b

Kuvaus vertailutietojen esittä Silloin kun vertailutietojen uudelleenryhmittely ei ole
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miseksi tarvittavien muutos käytännössä mahdollista, kuvaus niiden muutosten luon IAS 1 42 b
ten luonteesta
teesta, jotka olisi tehty, jos erät olisi ryhmitelty uudelleen.

Kuvaus niiden raportointi
kauden päättymispäivän jäl
keisten tapahtumien luon
teesta, joiden johdosta tilin
päätöslaskelmia ei oikaista

Kuvaus niiden raportointikauden päättymispäivän jälkeis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten tapahtumien luonteesta, joiden johdosta tilinpäätös
IAS 10 21 a
laskelmia ei oikaista. [Viittaus: Raportointikauden päätty
mispäivän jälkeiset tapahtumat, joiden johdosta tilinpää
töslaskelmia ei oikaista [member]]

Kuvaus sellaisten muiden
kuin käteisten varojen luon
teesta, joiden jakamisesta
omistajille on päätetty ennen
kuin tilinpäätös hyväksytään
julkistettavaksi

Kuvaus sellaisten muiden kuin käteisten varojen luon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teesta, joiden jakamisesta osinkona on tehty päätös
IFRIC 17 17 a
raportointikauden päättymisen jälkeen mutta ennen kuin
tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi.

Kuvaus velvoitteen luon
teesta, ehdolliset velat

Kuvaus ehdollisiin velkoihin liittyvän velvoitteen luon
teesta. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86
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ifrs-full
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DescriptionOfNatureOf
MainAdjustmentsThatWould
MakeHistoricalSummariesOr
ComparativeInformationPre
sentedInAccordanceWithPrevi
ousGAAPComplyWithIFRSs

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattuihin ehdol
lisiin velkoihin liittyvän velvoitteen luonteesta. [Viittaus:
Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionOtherProvisions

Kuvaus velvoitteen luon
teesta, muut varaukset

Kuvaus muihin varauksiin liittyvän velvoitteen luonteesta. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
[Viittaus: Muut varaukset]
IAS 37 85 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassi text
ficationOrChangesInPresenta
tion

Kuvaus luokittelun muutos
ten tai esittämistavan muu
tosten luonteesta

Kuvaus luokittelun muutosten tai esittämistavan muutos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten luonteesta.
IAS 1 41 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegula
toryRatesettingProcess

Kuvaus sääntelyyn perustu
Kuvaus sääntelyyn perustuvan hinnan määritysprosessin
van hinnan määritysprosessin luonteesta.
luonteesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 30 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated text
PartyRelationship

Kuvaus lähipiirisuhteen
luonteesta

Kuvaus lähipiirisuhteiden luonteesta. [Viittaus: Lähipiiri
[member]] [Viittaus: Lähipiiri [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRela
text
tionshipBetweenTransferredFi
nancialAssetsThatAreNotDere
cognisedInTheirEntiretyAndAs
sociatedLiabilities

Kuvaus sellaisten siirrettyjen
rahoitusvarojen, joita ei ole
kirjattu pois taseesta koko
naan, ja niihin liittyvien vel
kojen välisen suhteen
luonteesta

Kuvaus sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen, joita ei ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattu pois taseesta kokonaan, ja niihin liittyvien velko IFRS 7 42D c
jen välisen suhteen luonteesta, mukaan luettuina siirretty
jen varojen käyttöä koskevat rajoitukset, joita siirrosta
aiheutuu raportoivalle yhteisölle. [Viittaus: Siirretyt rahoi
tusvarat, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan
[member]; Rahoitusvarat]

text

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 j i

16.12.2019
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tämisessä kirjatut ehdolliset
velat

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfNatureOfObliga text
tionContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

FI

ifrs-full

L 326/284

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisksBe text
ingHedged

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

text

Kuvaus vapaaehtoisen tilin
Kuvaus vapaaehtoisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
päätöksen laatimisperiaatteen muutoksen luonteesta.
muutoksen luonteesta

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
WhichWereSoldOrReclassified

text

Kuvaus myytävänä olevasta
pitkäaikaisesta omaisuuse
rästä tai luovutettavien erien
ryhmästä, joka on myyty tai
luokiteltu uudelleen

Kuvaus myytävänä oleviksi luokitelluista tai myydyistä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien
IFRS 5 41 a
ryhmistä. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäai
kaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Myy
tävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMea text
suresOrEstimatesOfBiologi
calAssets

Kuvaus muuna kuin rahana
esitettävistä fyysisistä mää
ristä tai niitä koskevista
arvioista biologisten hyödyk
keiden ja maataloustuotteiden
tuotannon osalta

Kuvaus muuna kuin rahana esitettävistä fyysisistä mää
ristä tai niitä koskevista arvioista biologisten hyödykkei
den ja maataloustuotteiden tuotannon osalta. [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet]

text

Kuvaus merkittävistä harkin
taan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty
ratkaistaessa, että yhteisöllä
on määräysvalta toisessa
yhteisössä, vaikka sillä on
vähemmän kuin puolet sen
äänioikeuksista

Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista esimerkki: IFRS 12 9 b
ja oletuksista, jotka on tehty yhteisön ratkaistessa, että
yhteisöllä on määräysvalta toisessa yhteisössä, vaikka sillä
on vähemmän kuin puolet sen äänioikeuksista.

Kuvaus suojattavien riskien
luonteesta

Kuvaus suojattavien riskien luonteesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 a

Euroopan unionin virallinen lehti
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tionshipWithSubsidiaryWhere
ParentHasDirectlyOrIndirectly
LessThanHalfOfVotingPower

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 46 b
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus riskinhallinnan
tavoitteista, periaatteista ja
prosesseista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien hallin
nan tavoitteista, periaatteista ja prosesseista. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksArisingFromInsurance
ContractsAndMethodsUsed
ToManageThoseRisks

text

Kuvaus vakuutussopimuksista
johtuvien riskien hallinnan
tavoitteista, toimintaperiaat
teista ja prosesseista sekä näi
den riskien hallinnassa käyte
tyistä menettelytavoista

Kuvaus yhteisön vakuutussopimuksista johtuvien riskien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hallinnan tavoitteista, toimintaperiaatteista ja prosesseista IFRS 4 39 a – Voimassaolon
sekä näiden riskien hallinnassa käytetyistä menettelyta
päättymispäivä 1.1.2021
voista. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Kuvaus IFRS 17:n soveltami Kuvaus IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuvien riskien hallintaan liittyvistä yhteisön
sista aiheutuvien riskien hal tavoitteista, toteutustavoista ja prosesseista.
linnan tavoitteista, toteutusta
voista ja prosesseista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSimi
larObligations

text

Kuvaus palautus- ja takaisin
maksuvelvoitteista ja muista
vastaavista velvoitteista

Kuvaus asiakassopimuksiin liittyvistä palautus- ja takai
sinmaksuvelvoitteista ja muista vastaavista velvoitteista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 d

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShare X.XX
OptionsGranted
duration

Option voimassaoloaika,
myönnetyt osakeoptiot

Myönnettyjen osakeoptioiden voimassaoloaika.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33 b

16.12.2019

text
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus optionhinnoittelumal Kuvaus myönnettyjen osakeoptioiden osalta käytetystä
lista, myönnetyt osakeoptiot optionhinnoittelumallista. [Viittaus: Optionhinnoittelu
malli [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccount
ingPoliciesRelevantToUnder
standingOfFinancialStatements

text block

Kuvaus muista tilinpäätöksen Kuvaus muista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, joilla
laatimisperiaatteista, joilla on on merkitystä tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta ja
merkitystä tilinpäätöksen
joita yhteisö ei esitä erikseen.
ymmärtämisen kannalta [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInter text
est

Kuvaus yhteisön, jolla ei ole
osakepääomaa, oman pää
oman erään liittyvistä oikeuk
sista, etuoikeuksista ja
rajoituksista

Kuvaus yhteisön, jolla ei ole osakepääomaa, oman pää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oman erään liittyvistä oikeuksista, etuoikeuksista ja rajoi IAS 1 80
tuksista. [Viittaus: Osakepääoma [member]; Muu oman
pääoman ehtoinen osuus]

ifrs-full

text
DescriptionOfOtherInforma
tionUsedToAssessCreditQuality

Kuvaus muusta informaa
tiosta, jota käytetään luoton
laadun arviointiin

Kuvaus sellaisten rahoitusvarojen luoton laadun arvioin
tiin käytetystä informaatiosta, joihin liittyy luottoriski ja
joihin liittyvä suoritus ei ole viivästynyt tai joiden arvo ei
ole alentunut ja joita yhteisö eri esitä erikseen. [Viittaus:
Luottoriski [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInput
sToOptionsPricingModelShare
OptionsGranted

Kuvaus muista optionhin
noittelumallia sovellettaessa
käytetyistä tiedoista, myönne
tyt osakeoptiot

Kuvaus sellaisten myönnettyjen osakeoptioiden option
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hinnoittelumallia sovellettaessa käytetyistä tiedoista, joita IFRS 2 47 a i
yhteisö ei esitä erikseen. [Viittaus: Optionhinnoittelumalli
[member]]

text

Euroopan unionin virallinen lehti
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esimerkki: IFRS 7 IG23 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

L 326/287

Elementin nimi / URI-rooli
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus muista liiketoimista,
jotka ovat merkittäviä
yhdessä tarkasteltuina

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceObli text
gationsToArrangeForAnother
PartyToTransferGoodsOrSer
vices

Kuvaus suoritevelvoitteista,
Kuvaus suoritevelvoitteista, joiden mukaan järjestetään
joiden mukaan järjestetään
toinen osapuoli luovuttamaan tavaroita tai palveluja
toinen osapuoli luovuttamaan asiakkaille. [Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]]
tavaroita tai palveluja

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Kuvaus kausista, joina raha Kuvaus kausista, joina rahavirtojen odotetaan vaikuttavan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
virrat vaikuttavat voittoon tai voittoon tai tappioon rahavirran suojauksen osalta. [Viit IFRS 7 23 a – Voimassaolon
tappioon
taus: Rahavirran suojaukset [member]]
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Kuvaus kausista, joina raha Kuvaus kausista, joina rahavirtojen odotetaan toteutuvan
virtojen odotetaan toteutuvan rahavirran suojauksen osalta. [Viittaus: Rahavirran suo
jaukset [member]]

Kuvaus julkisen vallan tahon, jolla on raportoivassa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisössä määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huo
IAS 24 26 b ii
mattava vaikutusvalta, ja yhteisöjen, joihin kyseisellä jul
kisen vallan taholla on määräysvalta, yhteinen määräys
valta tai huomattava vaikutusvalta, kanssa tehdyistä liike
toimista, jotka ovat merkittäviä yhdessä mutta eivät
yksittäin tarkasteltuina.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 c
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

ifrs-full

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus järjestelyjen muutta
misista ja supistamisista ja
velvoitteiden täyttämisistä

Kuvaus järjestelyjen muuttamisista ja supistamisista ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvoitteiden täyttämisistä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjes IAS 19 139 c
telyt [member]]

text block
DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadilyCon
vertibleIntoCashOrForUsingTh
emInItsOperations

Kuvaus periaatteista, joiden
mukaan luovutetaan tai käy
tetään sellaisia varoja, jotka
yhteisö on saanut ottamalla
omistukseensa vakuutena hal
lussaan olleen pantin tai
muita luoton laatua paranta
via eriä [text block]

Kuvaus periaatteista, joiden mukaan luovutetaan tai käy
tetään sellaisia varoja, jotka yhteisö on saanut ottamalla
omistukseensa vakuutena hallussaan olleen pantin tai
vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä (esim.
takauksia), mikäli varat eivät ole helposti vaihdettavissa
käteisvaroiksi. [Viittaus: Takaukset [member]]

ifrs-full

text block
DescriptionOfPolicyForDeter
miningContributionOfDefined
BenefitPlansThatShareRisksBe
tweenVariousEntities

Kuvaus etuuspohjaisiin järjes
telyihin, joissa riskit jaetaan
saman määräysvallan alaisten
yhteisöjen kesken, liittyvän
maksun määrittämiseen käy
tettävästä menettelytavasta
[text block]

Kuvaus yhteisön etuuspohjaisten järjestelyjen, joissa riskit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisöjen kesken, IAS 19 149 b
osalta suorittaman maksun määrittämiseen käytettävästä
menettelytavasta. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetween
LevelsAreDeemedToHaveOc
curredAssets

Kuvaus periaatteesta, jonka
mukaan ratkaistaan, milloin
eri tasojen välisten siirtojen
katsotaan tapahtuneen, varat

Kuvaus periaatteesta, jonka mukaan ratkaistaan, milloin
käypien arvojen hierarkian eri tasojen välisten varojen
siirtojen katsotaan tapahtuneen. Siirtojen kirjaamisajan
kohtaa koskevan periaatteen on oltava sama näille
tasoille tapahtuville ja näiltä tasoilta pois tapahtuville
siirroille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 38 b
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e iv,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 95
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus periaatteesta, jonka
mukaan ratkaistaan, milloin
eri tasojen välisten siirtojen
katsotaan tapahtuneen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus periaatteesta, jonka mukaan ratkaistaan, milloin
käypien arvojen hierarkian eri tasojen välisten yhteisön
omien pääoman ehtoisten instrumenttien siirtojen katso
taan tapahtuneen. Siirtojen kirjaamisajankohtaa koskevan
periaatteen on oltava sama näille tasoille tapahtuville ja
näiltä tasoilta pois tapahtuville siirroille. [Viittaus: Yhtei
sön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e iv,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetween
LevelsAreDeemedToHaveOc
curredLiabilities

text

Kuvaus periaatteesta, jonka
mukaan ratkaistaan, milloin
eri tasojen välisten siirtojen
katsotaan tapahtuneen, velat

Kuvaus periaatteesta, jonka mukaan ratkaistaan, milloin
käypien arvojen hierarkian eri tasojen välisten velkojen
siirtojen katsotaan tapahtuneen. Siirtojen kirjaamisajan
kohtaa koskevan periaatteen on oltava sama näille
tasoille tapahtuville ja näiltä tasoilta pois tapahtuville
siirroille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e iv,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

text

Kuvaus käytännön apukei
noista, joita on käytetty
sovellettaessa IFRS 15:tä
takautuvasti

Kuvaus käytännön apukeinoista, joita on käytetty sovel
lettaessa IFRS 15:tä takautuvasti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 C6 a

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Kuvaus esittämisvaluutasta

Kuvaus valuutasta, jonka määräisinä tilinpäätökset esite
tään. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasons
ForBusinessCombination

text

Kuvaus tärkeimmistä syistä
liiketoimintojen
yhdistämiseen

Kuvaus tärkeimmistä syistä liiketoimintojen yhdistämi
seen. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 d

16.12.2019

text
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus käypien arvojen
Kuvaus varojen käyvissä arvoissa kausien välillä tapahtu
muutosten analysointiproses neiden muutosten analysointiprosessista.
sista, varat

esimerkki: IFRS 13 IE65 c,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus käypien arvojen
muutosten analysointiproses
sista, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

esimerkki: IFRS 13 IE65 c,
esimerkki: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsLiabilities

text

Kuvaus käypien arvojen
Kuvaus velkojen käyvissä arvoissa kausien välillä tapahtu esimerkki: IFRS 13 IE65 c,
muutosten analysointiproses neiden muutosten analysointiprosessista.
esimerkki: IFRS 13 93 g
sista, velat

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

text

Kuvaus käytetyistä luokitus
laitoksista

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInFunctionalCurrency

text

Kuvaus syystä toimintavaluu Kuvaus syystä yhteisön toimintavaluutan muutokseen.
tan muutokseen
Toimintavaluutta on sen taloudellisen ympäristön
valuutta, jossa yhteisö pääasiallisesti toimii.

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
menttien käyvissä arvoissa kausien välillä tapahtuneiden
muutosten analysointiprosessista. [Viittaus: Yhteisön
omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

Kuvaus luottoluokituslaitoksista, joita on käytetty yhtei
sön rahoitusvarojen luoton laadun arviointiin. [Viittaus:
Rahoitusvarat]
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esimerkki: IFRS 7 IG24 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 54
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä sellaisten markkinariskien tyyppiä, joille
yhteisö on alttiina, koskevaa herkkyysanalyysia tehtäessä
käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksiin. [Viit
taus: Markkinariski [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonForDis
posingOfInvest
mentsInEquityInstrumentsMea
suredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

Kuvaus syistä sellaisista oman
pääoman ehtoisiin instru
mentteihin tehdyistä sijoituk
sista luopumisiin, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi

Kuvaus syistä sellaisista oman pääoman ehtoisiin instru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mentteihin tehdyistä sijoituksista luopumisiin, jotka
IFRS 7 11 B a
yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viit
taus: Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt
sijoitukset, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForRe
assessmentWhetherInsurersAc
tivitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

Kuvaus syystä uudelleenar
viointiin siitä, liittyvätkö
vakuutuksenantajan toimin
not pääasiallisesti
vakuuttamiseen

Kuvaus syystä uudelleenarviointiin siitä, liittyvätkö
vakuutuksenantajan toiminnot pääasiallisesti
vakuuttamiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C c i – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclas text
sificationOrChangesInPresenta
tion

Kuvaus syystä luokittelun tai
esittämistavan muutoksiin

Kuvaus syystä luokittelun tai esittämistavan muutoksiin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 41 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsing
LongerOrShorterReportingPe
riod

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
on käytetty pitempää tai
lyhempää raportointikautta

Kuvaus syystä, jonka vuoksi on käytetty pitempää tai
lyhempää raportointikautta, kun yhteisö muuttaa rapor
tointikauden päättymispäivää ja esittää tilinpäätöksen
yhtä vuotta lyhyemmältä tai pitemmältä ajalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 36 a

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 40 c

16.12.2019

Kuvaus syistä herkkyysana
lyysia tehtäessä käytettyjen
menetelmien ja oletusten
muutoksiin
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DescriptionOfReasonFor
text
ChangeInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitiv
ityAnalysis

FI

ifrs-full

L 326/292

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syystä esittämisvaih
toehdon valintaan

Kuvaus syystä peruuttamattomaan valintaan, jonka
mukaan myöhemmät oman pääoman ehtoiseen instru
menttiin tehdyn sijoituksen, joka ei ole kaupankäyntitar
koituksessa pidettävä, käyvän arvon muutokset esitetään
laajan tuloksen erissä. [Viittaus: Käypä arvo [member];
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 11 A b

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

text

Kuvaus syystä jaksotettuun
hankintamenoon arvostettu
jen rahoitusvarojen kirjaami
seen pois taseesta

Kuvaus syystä jaksotettuun hankintamenoon arvostettu
jen rahoitusvarojen kirjaamiseen pois taseesta. [Viittaus:
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFac text
torsWhyAmountOfChangesIn
FairValueOfFinancialAssetsAnd
FinancialLiabilitiesAttributable
ToChangesInCreditRiskNot
FaithfullyRepresent

Kuvaus syistä ja merkityksel
lisistä tekijöistä, joiden vuoksi
luottoriskin muutoksista joh
tuvien rahoitusvarojen tai velkojen käyvän arvon muu
tosten esitetty määrä ei vastaa
todenmukaista määrää

Kuvaus syistä ja merkityksellisistä tekijöistä, joiden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vuoksi luottoriskin muutoksista johtuvien rahoitusvaro IFRS 7 11 b
jen tai -velkojen käyvän arvon muutoksista esitetty määrä
ei vastaa todenmukaista määrää. [Viittaus: Luottoriski
[member]; Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämisessä käytetyn
arvostusmenetelmän muutok
seen, varat

Kuvaus syistä varojen käyvän arvon määrittämisessä käy tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tetyn arvostusmenetelmän muutokseen (esim. siirtyminen IFRS 13 93 d
markkinoihin perustuvasta lähestymistavasta tuottoihin
perustuvaan lähestymistapaan tai lisäksi muun arvostus
menetelmän käyttäminen). [Viittaus: Tuottoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähes
tymistapa [member]

L 326/293

text
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DescriptionOfReasonForUsing
PresentationAlternative

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämisessä käytetyn
arvostusmenetelmän muutok
seen, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus syistä yhteisön omien oman pääoman ehtoisten
instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä käytetyn
arvostusmenetelmän muutokseen (esim. siirtyminen
markkinoihin perustuvasta lähestymistavasta tuottoihin
perustuvaan lähestymistapaan tai lisäksi muun arvostus
menetelmän käyttäminen). [Viittaus: Yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]; Tuottoi
hin perustuva lähestymistapa [member]; Markkinoihin
perustuva lähestymistapa [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämisessä käytetyn
arvostusmenetelmän muutok
seen, velat

Kuvaus syistä velkojen käyvän arvon määrittämisessä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytetyn arvostusmenetelmän muutokseen (esim. siirty
IFRS 13 93 d
minen markkinoihin perustuvasta lähestymistavasta tuot
toihin perustuvaan lähestymistapaan tai lisäksi muun
arvostusmenetelmän käyttäminen). [Viittaus: Tuottoihin
perustuva lähestymistapa [member]; Markkinoihin perus
tuva lähestymistapa [member]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Kuvaus syistä muutokseen
arvostusmenetelmässä, jota
on käytetty määritettäessä
käypää arvoa vähennettynä
luovutuksesta johtuvilla
menoilla

Kuvaus syistä muutokseen arvostusmenetelmässä, jota on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytetty määritettäessä käypää arvoa vähennettynä luovu IAS 36 134 e iiB, tilinpäätöksessä
tuksesta johtuvilla menoilla. [Viittaus: Arvostusmenetel esitettävät tiedot: IAS 36 130 f ii
mät [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEntitySta
tus

text

Kuvaus sijoitusyhteisöstatuk
sen muutokseen johtaneista
syistä

Kuvaus sijoitusyhteisöstatuksen muutokseen johtaneista
syistä. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]
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DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

FI

ifrs-full

L 326/294

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 9B
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus vakuutusmatemaatti
sia oletuksia koskevaa herk
kyysanalyysia tehtäessä käy
tettyjen menetelmien ja ole
tusten muutoksiin johtaneista
syistä

Kuvaus merkittäviä vakuutusmatemaattisia oletuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevaa herkkyysanalyysia tehtäessä käytettyjen menetel
IAS 19 145 c
mien ja oletusten muutoksiin johtaneista syistä. [Viittaus:
Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan text
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivity
AnalysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Kuvaus syistä muutoksiin
menetelmissä ja oletuksissa,
joita on käytetty laadittaessa
analyysia herkkyydestä muu
toksille, joita tapahtuu altistu
misessa IFRS 17:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille

Kuvaus syistä muutoksiin menetelmissä ja oletuksissa,
joita on käytetty laadittaessa analyysia herkkyydestä
muutoksille, joita tapahtuu altistumisessa IFRS 17:n
soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuville
riskeille.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan text
gesInMethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScope
OfIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMethods

Kuvaus syistä muutoksiin
menetelmissä, joita on käy
tetty IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten
arvostamiseen, sekä näiden
menetelmien syöttötietojen
arviointiprosesseissa

Kuvaus syistä muutoksiin menetelmissä, joita on käytetty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvien sopimusten arvosta IFRS 17 117 b – Voimaantulo
miseen, sekä näiden menetelmien syöttötietojen arviointi 1.1.2021
prosesseissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 c – Voimaantulo
1.1.2021
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DescriptionOfReasonsForChan text
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivity
AnalysisForActuarialAssump
tions

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus rahavirtaa tuottavan Kuvaus rahavirtaa tuottavan yksikön määrittelytavan
yksikön määrittelytavan muu muutokseen johtaneista syistä, jos rahavirtaa tuottavaa
tokseen johtaneista syistä
yksikköä määriteltäessä käytetty omaisuuserien muodos
tama kokonaisuus on muuttunut sen jälkeen, kun raha
virtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä
on viimeksi arvioitu (jos tällainen arvio on tehty). [Viit
taus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 d iii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForCon text
cludingThatEntityIsInvest
mentEntityIfItDoesNotHaveO
neOrMoreTypicalCharacteristics

Kuvaus syistä johtopäätök
seen, että sijoitusyhteisö, jolta
puuttuu yksi tai useampi tyy
pillisistä ominaispiirteistä, on
sijoitusyhteisö

Kuvaus syistä johtopäätökseen, että sijoitusyhteisö, jolta
puuttuu yksi tai useampi sijoitusyhteisölle tyypillisistä
ominaispiirteistä, on sijoitusyhteisö. [Viittaus: Tiedot
sijoitusyhteisöistä [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 9A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17

Kuvaus syistä IFRS 17:n
soveltamisen aloittamisajan
kohtana tapahtuvaan rahoi
tusvarojen nimenomaiseen
luokittelemiseen käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettaviksi tai tällaisen
nimenomaisen luokittelun
peruuttamiseen

Kuvaus syistä IFRS 17:n soveltamisen aloittamisajankoh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tana tapahtuvaan rahoitusvarojen nimenomaiseen luokit IFRS 17 C33 b – Voimaantulo
telemiseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta 1.1.2021
viksi tai tällaisen nimenomaisen luokittelun peruuttami
seen IFRS 9:n kappaleen 4.1.5 mukaisesti.
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text
DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgeneratingU
nitIsIdentified

FI

ifrs-full
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Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä rahoitusvarojen nimenomaiseen luokittele tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi IFRS 9 7.2.34 d
tai tällaisen nimenomaisen luokittelun peruuttamiseen,
kun yhteisö soveltaa IFRS 9:n muutoksia, jotka liittyvät
ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin ominai
suuksiin, joihin liittyy negatiivinen korvaus. [Viittaus:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsOrFinancialLiabili
tiesAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS9

Kuvaus syistä IFRS 9:n sovel
tamisen aloittamisajankoh
tana tapahtuvaan rahoitusva
rojen tai rahoitusvelkojen
nimenomaiseen luokittelemi
seen käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettaviksi
tai tällaisen nimenomaisen
luokittelun peruuttamiseen

Kuvaus syistä IFRS 9:n soveltamisen aloittamisajankoh
tana tapahtuvaan rahoitusvarojen tai rahoitusvelkojen
nimenomaiseen luokittelemiseen käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettaviksi tai tällaisen nimenomaisen
luokittelun peruuttamiseen.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFi
nancialLiabilitiesAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLoss
WhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sation

Kuvaus syistä rahoitusvelko
jen nimenomaiseen luokitte
lemiseen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi tai tällaisen nimenomai
sen luokittelun peruuttami
seen sovellettaessa IFRS 9:n
muutoksia, jotka liittyvät
ennen eräpäivää tapahtuvaa
maksua koskeviin ominai
suuksiin, joihin liittyy negatii
vinen korvaus

Kuvaus syistä rahoitusvelkojen nimenomaiseen luokittele tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi IFRS 9 7.2.34 d
tai tällaisen nimenomaisen luokittelun peruuttamiseen,
kun yhteisö soveltaa IFRS 9:n muutoksia, jotka liittyvät
ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin ominai
suuksiin, joihin liittyy negatiivinen korvaus. [Viittaus:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42J b

L 326/297

Kuvaus syistä rahoitusvarojen
nimenomaiseen luokittelemi
seen käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettaviksi
tai tällaisen nimenomaisen
luokittelun peruuttamiseen
sovellettaessa IFRS 9:n muu
toksia, jotka liittyvät ennen
eräpäivää tapahtuvaa maksua
koskeviin ominaisuuksiin, joi
hin liittyy negatiivinen
korvaus
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DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLoss
WhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sation

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämiseen, varat

Kuvaus syistä varojen käyvän arvon määrittämiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämiseen, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Kuvaus syistä yhteisön omien oman pääoman ehtoisten
instrumenttien käyvän arvon määrittämiseen. [Viittaus:
Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Kuvaus syistä käyvän arvon
määrittämiseen, velat

Kuvaus syistä velkojen käyvän arvon määrittämiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
text
vidingSupportToStructuredEnti
tyWithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

Kuvaus syistä tuen antami
seen strukturoidulle yhteisölle
ilman sopimukseen perustu
vaa velvoitetta tähän

Kuvaus syistä taloudellisen tuen tai muun tuen antami
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen strukturoidulle yhteisölle (esim. ostamalla struktu
IFRS 12 15 b, tilinpäätöksessä
roidun yhteisön varoja tai sen liikkeeseen laskemia
esitettävät tiedot: IFRS 12 30 b
instrumentteja) ilman sopimukseen perustuvaa velvoitetta
tähän, mukaan lukien tilanteet, joissa yhteisö on avusta
nut strukturoitua yhteisöä taloudellisen tuen
hankkimisessa.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToSubsidiary
WithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

Kuvaus syistä, joiden vuoksi
sijoitusyhteisö tai sen tytäry
ritys on antanut tukea tytäry
ritykselle ilman sopimukseen
perustuvaa velvoitetta tähän

Kuvaus syistä, joiden vuoksi sijoitusyhteisö tai sen tytäry tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ritys on antanut tukea tytäryritykselle ilman sopimuk
IFRS 12 19E b
seen perustuvaa velvoitetta tähän. [Viittaus: Tiedot sijoi
tusyhteisöistä [text block]; Tytäryritykset [member]]

text

16.12.2019

text
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DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementAssets

FI

ifrs-full

L 326/298

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolle 3, varat

Kuvaus syistä varojen siirtoihin käypien arvojen hierar
kian tasolle 3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso
3 [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersIntoLevel3OfFairValueHier
archyEntitysOwnEquityInstru
ments

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolle 3, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus syistä yhteisön omien oman pääoman ehtoisten
instrumenttien siirtämiseen käypien arvojen hierarkian
tasolle 3. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit [member]; Käypien arvojen hierarkian
taso 3 [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersIntoLevel3OfFairValueHier
archyLiabilities

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolle 3, velat

Kuvaus syistä velkojen siirtämiseen käypien arvojen hie
rarkian tasolle 3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian
taso 3 [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOfCumulativeGainLoss
WithinEquity

Kuvaus syistä kertyneen voi
ton (tai tappion) siirtoihin
oman pääoman erien välillä,
kun velan luottoriskin muu
tokset esitetään muissa laajan
tuloksen erissä

Kuvaus syistä sellaisesta rahoitusvelasta kertyneen voiton tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappion) siirtämiseen, joka on nimenomaisesti luoki IFRS 7 10 c
teltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi,
kun yhteisön täytyy esittää velan luottoriskin muutosten
vaikutukset muissa laajan tuloksen erissä. [Viittaus: Käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusve
lat; Kertyneen voiton (tai tappion) siirrot oman pääoman
erien välillä, kun velan luottoriskin muutokset esitetään
muissa laajan tuloksen erissä]
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DescriptionOfReasonsForTrans text
fersIntoLevel3OfFairValueHier
archyAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 1 tasolle 2, varat

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien
varojen siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 1
tasolle 2. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 1 tasolle 2, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien IFRS 13 93 c
siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 1 tasolle
2. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 1 tasolle 2, velat

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velkojen siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 1 IFRS 13 93 c
tasolle 2. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyAssets

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 2 tasolle 1, varat

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien
varojen siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 2
tasolle 1. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

FI

ifrs-full

L 326/300

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 2 tasolle 1, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien IFRS 13 93 c
siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 2 tasolle
1. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyLiabilities

Kuvaus syistä siirtoihin käy
pien arvojen hierarkian
tasolta 2 tasolle 1, velat

Kuvaus syistä raportointikauden lopussa hallussa olevien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velkojen siirtämiseen käypien arvojen hierarkian tasolta 2 IFRS 13 93 c
tasolle 1. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

Kuvaus syistä siirtoihin pois
käypien arvojen hierarkian
tasolta 3, varat

Kuvaus syistä varojen siirtämiseen pois käypien arvojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hierarkian tasolta 3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian IFRS 13 93 e iv
taso 3 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

Kuvaus syistä siirtoihin pois
käypien arvojen hierarkian
tasolta 3, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Kuvaus syistä yhteisön omien oman pääoman ehtoisten
instrumenttien siirtämiseen pois käypien arvojen hierar
kian tasolta 3. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [member]; Käypien arvojen hierar
kian taso 3 [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

Kuvaus syistä siirtoihin pois
käypien arvojen hierarkian
tasolta 3, velat

Kuvaus syistä velkojen siirtämiseen pois käypien arvojen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hierarkian tasolta 3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian IFRS 13 93 e iv
taso 3 [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonsForTrans text
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iv

L 326/301

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syistä, joiden vuoksi Kuvaus syistä, joiden vuoksi uuden tilinpäätöksen laati
uuden tilinpäätöksen laati
misperiaatteen soveltamisen ansiosta tuotetaan luotetta
misperiaatteen soveltamisen vaa ja merkityksellisempää informaatiota.
ansiosta tuotetaan luotettavaa
ja merkityksellisempää
informaatiota

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 b

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyIni text
tialAccountingForBusinessCom
binationIsIncomplete

Kuvaus siitä, miksi liiketoi
mintojen yhdistämisen alku
peräinen kirjanpitokäsittely
on kesken

Kuvaus siitä, miksi liiketoimintojen yhdistämisen alkupe
räinen kirjanpitokäsittely on kesken. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 a i

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLia
bilityCannotBeMeasuredReli
ably

Kuvaus syistä, joiden vuoksi
käypä arvo ei ole määritettä
vissä luotettavasti

Kuvaus syistä, joiden vuoksi liiketoimintojen yhdistämi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sessä vastattavaksi otetun ehdollisen velan käypä arvo ei IFRS 3 B64 j ii
ole määritettävissä luotettavasti. [Viittaus: Ehdolliset velat
[member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre text
sumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAsso
ciateIsOvercome

Kuvaus syistä, joiden vuoksi
oletus siitä, että sijoittajalla ei
ole huomattavaa vaikutusval
taa, kumotaan, kun sijoittajan
osuus sijoituskohteen omasta
pääomasta on vähemmän
kuin 20 prosenttia

Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty ratkaistaessa, että yhteisöllä
on huomattava vaikutusvalta toisessa yhteisössä, vaikka
sillä on vähemmän kuin 20 prosenttia toisen yhteisön
äänioikeuksista.

text

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonsWhyAp text
plyingNewAccountingPoli
cyProvidesReliableAndMoreRel
evantInformation

FI

ifrs-full

L 326/302

Etuliite

esimerkki: IFRS 12 9 e

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySep text
arateFinancialState
mentsArePreparedIfNotRe
quiredByLaw

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
TransactionResultedInGainIn
BargainPurchase

ifrs-full

ifrs-full

text

Kuvaus syistä, joiden vuoksi
oletus siitä, että sijoittajalla
on huomattava vaikutusvalta,
kumotaan, kun sijoittajan
osuus sijoituskohteen omasta
pääomasta on enemmän kuin
20 prosenttia

Viitteet

Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista esimerkki: IFRS 12 9 d
ja oletuksista, jotka on tehty ratkaistaessa, että yhteisöllä
ei ole huomattavaa vaikutusvaltaa toisessa yhteisössä,
vaikka sillä on enemmän kuin 20 prosenttia toisen yhtei
sön äänioikeuksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 a

text

Kuvaus syistä, joiden vuoksi
edulliseen kauppaan liittyvä
liiketoimi on johtanut voiton
syntymiseen

Kuvaus syistä, joiden vuoksi edulliseen kauppaan liittyvä
liiketoimi on johtanut voiton syntymiseen. [Viittaus:
Edullisesta kaupasta kirjattu voitto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 n ii

DescriptionOfReasonWhyCon
solidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepared

text

Kuvaus siitä, että on käytetty
oikeutta jättää konsernitilin
päätös laatimatta

Kuvaus siitä, että on käytetty oikeutta jättää konsernitilin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
päätös laatimatta. [Viittaus: Konsernitilinpäätös
IAS 27 16 a
[member]]

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyIsResumingApplica
tionOfIFRSs

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi Kuvaus syystä, jonka vuoksi yhteisö, joka on soveltanut
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisö on jälleen ryhtynyt
IFRS-standardeja jollakin aiemmalla raportointikaudella
IFRS 1 23A b
soveltamaan IFRS-standardeja mutta jonka viimeisin aiempi vuositilinpäätös ei sisältä
nyt nimenomaista ja varauksetonta lausumaa IFRS-stan
dardien noudattamisesta, on jälleen ryhtynyt soveltamaan
IFRS-standardeja.

L 326/303

Kuvaus syistä erillistilinpää
Kuvaus syistä erillistilinpäätöksen laatimiseen, jos laki ei
töksen laatimiseen, jos laki ei edellytä erillistilinpäätöksen laatimista. [Viittaus: Erillisti
edellytä erillistilinpäätöksen
linpäätös [member]]
laatimista

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
MoreThanTwentyPerCentInAs
sociateIsOvercome

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
yhteisö on lakannut sovelta
masta IFRS-standardeja

Kuvaus syystä, jonka vuoksi yhteisö, joka on soveltanut
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS-standardeja jollakin aiemmalla raportointikaudella
IFRS 1 23A a
mutta jonka viimeisin aiempi vuositilinpäätös ei sisältä
nyt nimenomaista ja varauksetonta lausumaa IFRS-stan
dardien noudattamisesta, on lakannut soveltamasta IFRSstandardeja.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti text
tyWasRequiredToChangeBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
yhteisön on täytynyt vaihtaa
perustetta, jonka mukaan
vakuutukseen liittyvät rahoi
tustuotot (tai -kulut) jaotel
laan tulosvaikutteisesti ja
muihin laajan tuloksen eriin
kirjattaviin, kun on kyse
sopimuksista, joihin sisältyy
suoria oikeuksia osuuteen
sopimuksen ylijäämästä

Kuvaus syystä, jonka vuoksi yhteisön on täytynyt vaihtaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
perustetta, jonka mukaan vakuutukseen liittyvät rahoitus IFRS 17 113 a – Voimaantulo
tuotot (tai -kulut) jaotellaan tulosvaikutteisesti ja muihin 1.1.2021
laajan tuloksen eriin kirjattaviin, kun on kyse sopimuk
sista, joihin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä. [Viittaus: Kuvaus perustana olevien erien
koostumuksesta sellaisten sopimusten osalta, joihin sisäl
tyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä;
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti text
tyWithMoreThanHalfOfVoting
PowerDirectlyOrIndirectly
OwnedWhichIsNotSubsidiary
DueToAbsenceOfControl

Kuvaus merkittävistä harkin
taan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty
ratkaistaessa, että yhteisöllä ei
ole määräysvaltaa toisessa
yhteisössä, vaikka sillä on
enemmän kuin puolet sen
äänioikeuksista

Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty ratkaistaessa, että yhteisöllä
ei ole määräysvaltaa toisessa yhteisössä, vaikka sillä on
enemmän kuin puolet sen äänioikeuksista.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFair
ValueOfGoodsOrServicesRe
ceivedCannotEstimateReliable

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
vastaanotettujen tavaroiden
tai palvelujen käypää arvoa ei
voida arvioida luotettavasti

Kuvaus syystä, jonka vuoksi on kumottu oletus siitä, että tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omana pääomana maksettavien osakeperusteisten liike
IFRS 2 49
toimien yhteydessä vastaanotettujen tavaroiden tai palve
lujen käypä arvo on arvioitavissa luotettavasti.

text

esimerkki: IFRS 12 9 a

16.12.2019

text

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyStoppedApplyingIFRSs

FI

ifrs-full

L 326/304

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus tiedosta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut
eivät ole täysin vertailukelpoisia, kun yhteisö muuttaa
raportointikauden päättymispäivää ja esittää tilinpäätök
sen yhtä vuotta lyhyemmältä tai pitemmältä ajalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 36 b

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNon text
financialAssetIsBeingUsedIn
MannerDifferentFromHighes
tAndBestUse

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
rahoitusvaroihin kuulumaton
erä on käytössä, joka poik
keaa sen parhaiten tuotta
vasta käytöstä

Kuvaus syystä, jonka vuoksi rahoitusvaroihin kuuluma
ton erä on sellaisesta käytöstä poikkeavassa käytössä,
joka maksimoisi omaisuuserän arvon tai sen varojen ja
velkojen ryhmän (esim. liiketoiminnan) arvon, jossa
omaisuuserää käytettäisiin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 i

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPre
sentationCurrencyIsDifferent
FromFunctionalCurrency

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
esittämisvaluutta poikkeaa
toimintavaluutasta

Kuvaus syystä, jonka vuoksi valuutta, jonka määräisenä
tilinpäätös esitetään, poikkeaa sen taloudellisen ympäris
tön valuutasta, jossa yhteisö pääasiallisesti toimii.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRe
classificationOfCompara
tiveAmountsIsImpracticable

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
vertailulukujen uudelleenluo
kittelu ei ole käytännössä
mahdollista

Kuvaus syystä, jonka vuoksi vertailulukujen uudelleen
luokittelu ei ole käytännössä mahdollista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 42 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegu text
latoryDeferralAccountBalan
ceIsNoLongerFullyRecoverable
OrReversible

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldo ei ole
enää kokonaan kerrytettä
vissä tai purettavissa

Kuvaus syystä, jonka vuoksi hintasääntelystä johtuvien
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien saldo ei ole enää kokonaan kerrytettävissä IFRS 14 36
tai purettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siir
tyvien erien saldot [member]]
L 326/305

Kuvaus tiedosta, että tilinpää
töksessä esitettävät luvut
eivät ole täysin vertailukel
poisia

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonWhyFi
text
nancialStatementsAreNotEntire
lyComparable

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus syystä siihen, miksi ei ole saatavissa riittävästi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
informaatiota, jotta yhteisö voisi käsitellä usean työnanta IAS 19 148 d ii
jan järjestelyt tai valtiolliset järjestelyt etuuspohjaisina jär
jestelyinä. [Viittaus: Usean työnantajan etuuspohjaiset jär
jestelyt [member]; Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOr
PeriodForAssociate

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
osakkuusyrityksen osalta käy
tetään eri raportointipäivää
tai -kautta

Kuvaus syystä, jonka vuoksi pääomaosuusmenetelmää
sovellettaessa käytetty osakkuusyrityksen tilinpäätös on
eri päivältä tai kaudelta kuin yhteisön tilinpäätös. [Viit
taus: Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 b ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOr
PeriodForJointVenture

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
yhteisyrityksen osalta käyte
tään eri raportointipäivää tai
-kautta

Kuvaus syystä, jonka vuoksi pääomaosuusmenetelmää
sovellettaessa käytetty yhteisyrityksen tilinpäätös on eri
päivältä tai kaudelta kuin yhteisön tilinpäätös. [Viittaus:
Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 b ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOr
PeriodForSubsidiary

text

Kuvaus syystä, jonka vuoksi
tytäryrityksen osalta käyte
tään eri raportointipäivää tai
-kautta

Kuvaus syystä, jonka vuoksi tilinpäätös, jota käytetään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
konsernitilinpäätöksen laatimiseen, on laadittu eri päi
IFRS 12 11 b
välle tai kattaa eri ajanjakson kuin emoyrityksen tilinpää
tös. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Kuvaus rahoitusvaroista, joi Kuvaus rahoitusvaroista, joiden nimenomaista luokittelua tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den nimenomaista luokittelua on muutettu IFRS:ään siirryttäessä. [Viittaus: IFRS-stan
IFRS 1 29
on muutettu
dardit [member]; Rahoitusvarat]

16.12.2019

Kuvaus syystä siihen, miksi ei
ole saatavissa riittävästi infor
maatiota, jotta usean työnan
tajan järjestelyt tai valtiolliset
järjestelyt voitaisiin käsitellä
etuuspohjaisina järjestelyinä

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfReasonWhySuffi text
cientInformationIsNotAvail
ableToAccountForMultiemploy
erPlanAsDefinedBenefitPlan

FI

ifrs-full

L 326/306

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfRegulatoryFrame text
workInWhichPlanOperates

Kuvaus sääntelynormistosta,
jonka puitteissa järjestely
toimii

Kuvaus sääntelynormistosta, jonka puitteissa etuuspohjai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nen järjestely toimii, esimerkiksi mahdollisten vähim
IAS 19 139 a ii
mäisrahastointivaatimusten taso. [Viittaus: Etuuspohjaiset
järjestelyt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBe
tweenInternalAndExternalRat
ings

text

Kuvaus sisäisten ja ulkoisten
luottoluokitusten suhteesta

Kuvaus sisäisten ja ulkoisten luottoluokitusten suhteesta.
[Viittaus: Sisäiset luottoriskiluokat [member]; Ulkoiset
luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG24 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 IG25
c – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAsset
Belongs

text

Kuvaus raportoitavasta seg
mentistä, johon yksittäinen
omaisuuserä kuuluu

Kuvaus raportoitavasta segmentistä, johon yksittäinen
omaisuuserä kuuluu. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 c ii

ifrs-full

DescriptionOfRestriction
text
sOnDistributionOfRevaluation
SurplusToShareholdersProper
tyPlantAndEquipment

Kuvaus uudelleenarvostusra
haston jakamista osakkeeno
mistajille koskevista rajoituk
sista, aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet

Kuvaus uudelleenarvostusrahaston jakamista osakkeeno
mistajille koskevista rajoituksista aineellisten käyttöomai
suushyödykkeiden osalta. [Viittaus: Uudelleenarvostusra
hasto; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 77 f

ifrs-full

DescriptionOfRestriction
text
sOnDistributionOfRevaluation
SurplusToShareholdersRighto
fuseAssets

Kuvaus uudelleenarvostusra
haston jakamista osakkeeno
mistajille koskevista rajoituk
sista, käyttöoikeusomaisuuse
rät

Kuvaus uudelleenarvostusrahaston jakamista osakkeeno tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mistajille koskevista rajoituksista käyttöoikeusomaisuuse IFRS 16 57
rien osalta. [Viittaus: Uudelleenarvostusrahasto; Käyttöoi
keusomaisuuserät]

L 326/307

ifrs-full
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DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

FI

Kuvaus rahoitusveloista, joi Kuvaus rahoitusveloista, joiden nimenomaista luokittelua tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 29 A, tilinpäätöksessä
den nimenomaista luokittelua on muutettu IFRS:ään siirryttäessä. [Viittaus: IFRS-stan
on muutettu
dardit [member]] Rahoitusvelat]
esitettävät tiedot: IFRS 1 29 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus eläke-etuusjärjeste
lystä

Kuvaus eläke-etuusjärjestelystä joko osana tilinpäätöstä
tai erillisenä raporttina.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBene
fitsPromisedToParticipants

text

Kuvaus osallistujille luvatuista Kuvaus osallistujille luvatuista eläke-etuusjärjestelyihin
eläke-etuuksista
sisältyvistä eläke-etuuksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 e

ifrs-full

text
DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialAs
setsSubjectToEnforceableMas
terNettingArrangementOrSimi
larAgreement

Kuvaus kuittausoikeuksista,
jotka liittyvät toimeenpanta
vissa olevien yleisten nettou
tusjärjestelyjen ja vastaavan
laisten sopimusten kohteena
oleviin rahoitusvaroihin

Kuvaus kuittausoikeuksista, jotka liittyvät yhteisön toi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
meenpantavissa olevien yleisten nettoutusjärjestelyjen ja IFRS 7 13E
vastaavanlaisten sopimusten kohteena oleviin rahoitusva
roihin, mukaan lukien kuvaus näiden oikeuksien luon
teesta. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

text
DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialLiabil
itiesSubjectToEnforceableMas
terNettingArrangementOrSimi
larAgreement

Kuvaus kuittausoikeuksista,
jotka liittyvät toimeenpanta
vissa olevien yleisten nettou
tusjärjestelyjen ja vastaavan
laisten sopimusten kohteena
oleviin rahoitusvelkoihin

Kuvaus kuittausoikeuksista, jotka liittyvät yhteisön toi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
meenpantavissa olevien yleisten nettoutusjärjestelyjen ja IFRS 7 13E
vastaavanlaisten sopimusten kohteena oleviin rahoitusvel
koihin, mukaan lukien kuvaus näiden oikeuksien luon
teesta. [Viittaus: Rahoitusvelat]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

Riskitön korko, myönnetyt
osakeoptiot

Valtion liikkeeseen laskemien nollakuponkilainojen tar
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kasteluhetkellä saatavissa oleva implisiittinen tuotto
IFRS 2 47 a i
maassa, jonka valuutassa myönnettyjen osakeoptioiden
toteutushinta ilmaistaan, kun lainojen jäljellä oleva juok
suaika vastaa arvostettavana olevan option odotettavissa
olevaa voimassaoloaikaa (perustuu option jäljellä olevaan
sopimuksen mukaiseen voimassaoloaikaan ja otetaan
huomioon ennen eräpäivää odotettavissa oleva toteutta
minen). [Viittaus: Julkinen valta [member]]

X.XX
duration

16.12.2019

text

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfRetirementBene
fitPlan

FI

ifrs-full

L 326/308

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

Kuvaus riskeistä, joille järjes
tely altistaa yhteisön

Kuvaus riskeistä, joille järjestely altistaa yhteisön, keskit
tyen mahdollisiin epätavallisiin yhteisö- tai järjestelykoh
taisiin riskeihin. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 139 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h i

ifrs-full

DescriptionOfRisksToWhich
PlanExposesEntity

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsAssets

Kuvaus käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, varat

Kuvaus varojen käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille, jos
näiden syöttötietojen vaihtaminen voisi johtaa suurem
paan tai pienempään käypään arvoon.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstruments

Kuvaus käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin
IFRS 13 93 h i
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille, jos
näiden syöttötietojen vaihtaminen erilaiseksi rahamää
räksi voisi johtaa suurempaan tai pienempään käypään
arvoon. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsLiabili
ties

Kuvaus käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, velat

Kuvaus velkojen käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille, jos
IFRS 13 93 h i
näiden syöttötietojen vaihtaminen erilaiseksi rahamää
räksi voisi johtaa suurempaan tai pienempään käypään
arvoon.

Euroopan unionin virallinen lehti
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text

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/309

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus palvelutoimilupajär
jestelystä

Kuvaus palvelutoimilupajärjestelystä. [Viittaus: Palvelutoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
milupajärjestelyt [member]]
SIC 29 6 a

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacter text
isticForConcentration

Kuvaus keskittymälle yhtei
sistä tunnusomaisista
piirteistä

Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuvalle riskikeskitty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mälle yhteisistä tunnusomaisista piirteistä (esim. vasta
IFRS 7 B8 b
puoli, maantieteellinen alue, valuutta tai markkinat).
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacter text
isticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Kuvaus IFRS 17:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuvien riskien kes
kittymän määrittävistä yhtei
sistä ominaispiirteistä

Kuvaus IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuvien riskien keskittymän määrittävistä yhtei
sistä ominaispiirteistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActu text
arialAssumptionsMadeAnd
MethodUsedToCalculateActuar
ialPresentValueOfPromisedRe
tirementBenefits

Kuvaus tehdyistä merkittä
vistä vakuutusmatemaattisista
oletuksista ja menetelmä, jota
on käytetty luvattujen eläkeetuuksien vakuutusmatemaat
tista nykyarvoa laskettaessa

Kuvaus tehdyistä merkittävistä vakuutusmatemaattisista
oletuksista ja menetelmä, jota on käytetty eläke-etuusjär
jestelyissä luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaat
tista nykyarvoa laskettaessa. [Viittaus: Vakuutusmate
maattiset oletukset [member]; Luvattujen eläke-etuuksien
vakuutusmatemaattinen nykyarvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 e

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfServiceConces
sionArrangement

FI

ifrs-full

L 326/310

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

Kuvaus etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvistä merkittä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vistä riskikeskittymistä. Esimerkiksi jos järjestelyyn kuu IAS 19 139 b
luvat varat on sijoitettu pääasiassa yhdentyyppisiin koh
teisiin, esim. kiinteistöihin, järjestely saattaa altistaa yhtei
sön kiinteistömarkkinoihin liittyvälle riskikeskittymälle.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Markkina
riski [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignifican
tEventsAndTransactions

text

Kuvaus merkittävistä tapahtu Yhteisön osavuosikatsaukseen sisältyvä kuvaus sellaisista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mista ja liiketoimista
tapahtumista ja liiketoimista, jotka ovat merkittäviä nii
IAS 34 15
den muutosten ymmärtämiseksi, joita yhteisön taloudelli
sessa asemassa ja tuloksessa on tapahtunut viimeisimmän
tilikauden päättymisen jälkeen. Näitä tapahtumia ja liike
toimia koskevilla tiedoilla on päivitettävä viimeisimmässä
vuositilinpäätöksessä esitetyt merkitykselliset tiedot.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntan
gibleAssetsControlledByEntity
ButNotRecognised

text

Kuvaus yhteisön määräysval
lassa olevista merkittävistä
aineettomista hyödykkeistä,
joita ei ole merkitty taseeseen

Kuvaus yhteisön määräysvallassa olevista merkittävistä
esimerkki: IAS 38 128 b
aineettomista hyödykkeistä, joita ei ole merkitty varoiksi
taseeseen, koska ne eivät ole täyttäneet IAS 38:n mukai
sia kirjaamisedellytyksiä tai koska ne on hankittu tai
aikaansaatu ennen IAS 38:n 1998 julkaistun version voi
maantuloa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge text
mentsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsAgen
tOrPrincipal

Kuvaus merkittävistä harkin
taan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty
ratkaistaessa, että yhteisö on
agentti tai päämies

Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista esimerkki: IFRS 12 9 c
ja oletuksista, jotka on tehty ratkaistaessa, että yhteisö on
agentti tai päämies.
L 326/311

text
DescriptionOfSignificantCon
centrationsOfRiskRelatedToPlan
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ifrs-full

FI

Kuvaus järjestelyyn liittyvistä
merkittävistä riskikeskitty
mistä

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus merkittävistä harkin Kuvaus merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista
taan perustuvista ratkaisuista ja oletuksista, jotka on tehty arvioitaessa, milloin asiakas
ja oletuksista, jotka on tehty saa määräysvallan luvattuihin tavaroihin tai palveluihin.
arvioitaessa, milloin asiakas
saa määräysvallan luvattuihin
tavaroihin tai palveluihin

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 125

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWith
Customers

text

Kuvaus asiakassopimuksiin
sisältyvistä merkittävistä
maksuehdoista

Kuvaus asiakassopimuksiin sisältyvistä merkittävistä
maksuehdoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 b

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRe
text
strictionsOnEntitysAbilityToAc
cessOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

Kuvaus niiden merkittävien
rajoitusten luonteesta ja laa
juudesta, jotka koskevat
yhteisön kykyä päästä käsiksi
konsernin varoihin tai käyt
tää niitä ja sen kykyä maksaa
konsernin velkoja

Kuvaus merkittävistä rajoituksista (esim. lakiin, sopimuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen tai määräykseen perustuvat), jotka koskevat yhteisön IFRS 12 13 a
kykyä päästä käsiksi konsernin varoihin tai käyttää niitä
ja kykyä maksaa konsernin velkoja, kuten (a) rajoitukset,
jotka rajoittavat emoyrityksen tai sen tytäryritysten kykyä
siirtää käteisvaroja tai muita varoja muille konserniin
kuuluville yhteisöille (tai näiltä itselleen); ja (b) takaukset
tai muut vaatimukset, jotka voivat rajoittaa osinkojen
maksamista tai muuta pääoman jakamista taikka lainojen
tai ennakkojen myöntämistä tai takaisinmaksua muille
konserniin kuuluville yhteisöille (tai näiltä yhteisölle).
[Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSource
text
sOfHedgeIneffectivenessExpect
edToAffectHedgingRelationship

Kuvaus suojauksen tehotto
muuden lähteistä, joiden
odotetaan vaikuttavan suo
jaussuhteeseen

Kuvaus suojauksen tehottomuuden lähteistä, joiden odo
tetaan vaikuttavan suojaussuhteeseen. [Viittaus: Suojauk
sen tehottomuudesta syntyvä voitto (tai tappio)]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOf
PromisedGoodsOrServices

FI

ifrs-full

L 326/312

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23D
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus suojaussuhteessa esiin Kuvaus suojaussuhteessa esiin tulleista suojauksen tehot
tulleista suojauksen tehotto tomuuden lähteistä. [Viittaus: Suojauksen tehottomuu
muuden lähteistä
desta syntyvä voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23E

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfRev
enueForAllOtherSegments

text

Kuvaus ryhmään ”kaikki
muut segmentit” sisällytettä
vien tuottojen lähteistä

Kuvaus niiden tuottojen lähteistä, jotka sisällytetään ryh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mään ”kaikki muut segmentit”, joka sisältää yhdistetyt
IFRS 8 16
tiedot muista liiketoiminnoista ja toimintasegmenteistä,
joista ei tarvitse esittää segmentti-informaatiota. [Viittaus:
Kaikki muut segmentit [member]; Tuotot]

ifrs-full

DescriptionOfTech
niqueOtherThanConfi
denceLevelTechniqueUsed
ForDeterminingRiskAdjust
mentForNonfinancialRisk

text

Kuvaus muuta riskiä kuin
rahoitusriskiä koskevan ris
kioikaisun määrittämisessä
käytetystä muusta menetel
mästä kuin luottamusmene
telmä

Kuvaus muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaisun määrittämisessä käytetystä muusta menetelmästä IFRS 17 119 – Voimaantulo
kuin luottamusmenetelmä. [Viittaus: Muuta riskiä kuin
1.1.2021
rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi
tionsOfFinancialAsset
sPledgedAsCollateralForLiabili
tiesOrContingentLiabilities

text

Kuvaus velkojen tai ehdollis
ten velkojen vakuudeksi pan
tattuihin rahoitusvaroihin liit
tyvistä ehdoista

Kuvaus velkojen tai ehdollisten velkojen vakuudeksi pan
tattuihin rahoitusvaroihin liittyvistä ehdoista. [Viittaus:
Velkojen tai ehdollisten velkojen vakuudeksi pantatut
rahoitusvarat; Ehdolliset velat [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfSource
sOfHedgeIneffectivenessThatE
mergedInHedgingRelationship

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 14 b

L 326/313

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus sellaisten sopimuk
seen perustuvien järjestelyjen
ehdoista, joiden mukaan
sijoitusyhteisöä tai sen tytäry
rityksiä voitaisiin vaatia anta
maan taloudellista tukea kon
sernitilinpäätökseen sisälty
mättömälle strukturoidulle
yhteisölle, joka on sijoitusyh
teisön määräysvallassa

Kuvaus sellaisten sopimukseen perustuvien järjestelyjen
ehdoista, joiden mukaan sijoitusyhteisöä tai sen tytäryri
tyksiä voitaisiin vaatia antamaan rahallista tukea konser
nitilinpäätökseen sisältymättömälle strukturoidulle yhtei
sölle, joka on sijoitusyhteisön määräysvallassa. [Viittaus:
Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]; Tytäryritykset
[member]; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContrac text
tualArrangementsThatCoul
dRequireParentOrSub
sidiariesToProvideFinancialSup
portToStructuredEntity

Kuvaus sellaisten sopimuk
seen perustuvien järjestelyjen
ehdoista, joiden mukaan
emoyritystä tai tytäryrityksiä
voitaisiin vaatia antamaan
rahallista tukea strukturoi
dulle yhteisölle

Kuvaus sellaisten sopimukseen perustuvien järjestelyjen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehdoista, joiden mukaan emoyritystä tai sen tytäryrityk IFRS 12 14, esimerkki: IFRS 12
siä voitaisiin vaatia antamaan taloudellista tukea struktu B26 a
roidulle yhteisölle, mukaan lukien tapahtumat tai olosuh
teet, joiden seurauksena raportoiva yhteisö voisi altistua
tappiolle (esim. maksuvalmiusjärjestelyt tai luottoluoki
tuksen laukaisevat tekijät, joihin liittyy velvollisuus ostaa
strukturoidun yhteisön varoja tai antaa taloudellista
tukea). [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfShares
ReservedForIssueUnderOption
sAndContractsForSaleOfShares

text

Kuvaus optioiden ja myynti
sopimusten perusteella liik
keeseen laskettaviksi varattu
jen osakkeiden ehdoista

Kuvaus optioiden ja myyntisopimusten perusteella liik
keeseen laskettaviksi varattujen osakkeiden ehdoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19F

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfTermsOfContrac text
tualArrangementsThatCoul
dRequireInvestmentEntity
OrItsSubsidiariesToProvideFi
nancialSupportToUnconsolidat
edStructuredEntityControlled
ByInvestmentEntity

FI

ifrs-full

L 326/314

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a vii

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus rahoitusvelkojen ja
oman pääoman välisen luo
kittelun muutoksen ajankoh
dasta ja syystä

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsAssets

text

Kuvaus tahosta, jolle arvon Kuvaus tahosta, jolle yhteisön varojen käyvän arvon mää esimerkki: IFRS 13 IE65 a ii,
määrityksessä noudatettavista rityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelyta
esimerkki: IFRS 13 93 g
periaatteista ja menettelyta
voista päättävä yhteisön sisäinen ryhmä raportoi.
voista päättävä yhteisön sisäi
nen ryhmä raportoi, varat

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Kuvaus tahosta, jolle arvon
määrityksessä noudatettavista
periaatteista ja menettelyta
voista päättävä yhteisön sisäi
nen ryhmä raportoi, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsLiabilities

text

Kuvaus tahosta, jolle arvon Kuvaus tahosta, jolle yhteisön velkojen käyvän arvon
esimerkki: IFRS 13 IE65 a ii,
määrityksessä noudatettavista määrityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelyta esimerkki: IFRS 13 93 g
periaatteista ja menettelyta
voista päättävä yhteisön sisäinen ryhmä raportoi.
voista päättävä yhteisön sisäi
nen ryhmä raportoi, velat

Kuvaus rahoitusvelkojen ja oman pääoman välillä tehtä
vän instrumenttien luokittelun muutoksen ajankohdasta
ja syystä. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 80 A

Kuvaus tahosta, jolle yhteisön omien oman pääoman
esimerkki: IFRS 13 IE65 a ii,
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrityksessä
esimerkki: IFRS 13 93 g
noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista päättävä
yhteisön sisäinen ryhmä raportoi. [Viittaus: Yhteisön
omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]
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DescriptionOfTimingAndRea
sonOfReclassificationBetween
FinancialLiabilitiesAndEquity

FI

ifrs-full
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Etuliite

L 326/315

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus raportointikauden jälkeen toteutuneista muista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin IAS 33:n kappaleen 64 mukaisesti käsitellyistä liike IAS 33 70 d
toimista, jotka olisivat muuttaneet merkittävästi kauden
lopussa ulkona olleiden kantaosakkeiden lukumäärää, jos
kyseiset liiketoimet olisivat toteutuneet ennen raportointi
kauden päättymistä. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfTransaction
sAfterReportingPeriodWithSig
nificantChangeInNumberOfPo
tentialOrdinarySharesOutstand
ing

Kuvaus raportointikauden jäl
keen toteutuneista liiketoi
mista, jotka muuttavat mer
kittävästi ulkona olleiden
potentiaalisten kantaosakkei
den lukumäärää

Kuvaus raportointikauden jälkeen toteutuneista muista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin IAS 33:n kappaleen 64 mukaisesti käsitellyistä liike IAS 33 70 d
toimista, jotka olisivat muuttaneet merkittävästi kauden
lopussa ulkona olleiden potentiaalisten kantaosakkeiden
lukumäärää, jos kyseiset liiketoimet olisivat toteutuneet
ennen raportointikauden päättymistä. [Viittaus: Kantao
sakkeet [member]; Potentiaalisia kantaosakkeita koskevat
liiketoimet [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransaction
sWithRelatedParty

text

Kuvaus lähipiiriliiketoimista

Kuvaus lähipiiriliiketoimista. [Viittaus: Lähipiiri
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi text
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

Kuvaus IFRS-standardin ensi
kertaa tapahtuvaan sovelta
miseen liittyvistä siirtymä
säännöistä

Kuvaus IFRS-standardin ensi kertaa tapahtuvaan sovelta
miseen liittyvistä siirtymäsäännöistä. [Viittaus: IFRS-stan
dardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 d

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi text
sionsOfInitiallyApplied
IFRSThatMightHaveEffectOnFu
turePeriods

Kuvaus IFRS-standardin ensi
kertaa tapahtuvaan sovelta
miseen liittyvistä siirtymä
säännöistä, joilla saattaisi olla
vaikutusta tuleviin kausiin

Kuvaus IFRS-standardin ensi kertaa tapahtuvaan sovelta
miseen liittyvistä siirtymäsäännöistä, joilla saattaisi olla
vaikutusta tuleviin kausiin. [Viittaus: IFRS-standardit
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 e
16.12.2019

Kuvaus raportointikauden jäl
keen toteutuneista liiketoi
mista, jotka muuttavat mer
kittävästi ulkona olleiden
kantaosakkeiden lukumäärää

Euroopan unionin virallinen lehti

DescriptionOfTransaction
text
sAfterReportingPeriodWithSig
nificantChangeInNumberOfOr
dinarySharesOutstanding

FI

ifrs-full

L 326/316

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus suojauksen tyypistä

Kuvaus yhteisön käyttämän suojauksen tyypistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Kuvaus järjestelyn tyypistä

Yleinen kuvaus etuuspohjaisen järjestelyn tyypistä. [Viit
taus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 139 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire
mentBenefitPlan

text

Kuvaus eläke-etuusjärjestelyn
tyypistä

Kuvaus eläke-etuusjärjestelyn tyypistä eli maksupohjai
sesta tai etuuspohjaisesta järjestelystä. [Viittaus: Etuus
pohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 c

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToStructuredEntity
WithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

text

Kuvaus strukturoidulle yhtei
sölle ilman sopimukseen
perustuvaa velvoitetta anne
tun tuen tyypistä

Kuvaus sellaisen taloudellisen tuen tai muun tuen tyy
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pistä (esim. ostamalla strukturoidun yhteisön varoja tai
IFRS 12 15 a, tilinpäätöksessä
sen liikkeeseen laskemia instrumentteja), jota annetaan
esitettävät tiedot: IFRS 12 30 a
strukturoidulle yhteisölle ilman sopimukseen perustuvaa
velvoitetta, mukaan lukien tilanteet, joissa yhteisö on
avustanut strukturoitua yhteisöä taloudellisen tuen hank
kimisessa. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Strukturoi
dulle yhteisölle ilman sopimukseen perustuvaa velvoitetta
annettu tuki]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToSubsidiaryWith
outHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Kuvaus sellaisen tuen tyy
pistä, jota sijoitusyhteisö tai
sen tytäryritys on antanut
tytäryritykselle ilman sopi
mukseen perustuvaa velvoi
tetta tähän

Kuvaus sellaisen tuen tyypistä, jota sijoitusyhteisö tai sen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tytäryritys on antanut tytäryritykselle ilman sopimukseen IFRS 12 19E a
perustuvaa velvoitetta tähän. Tiedot sijoitusyhteisöistä
[text block]; Tytäryritykset [member]]
L 326/317

text
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DescriptionOfTypeOfHedge

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfProduct text
sAndServices
FromWhichEachReportableSeg
mentDerivesItsRevenues

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObligations

text

Kuvaus erityyppisistä takuista Kuvaus asiakassopimuksiin liittyvistä erityyppisistä
ja niihin liittyvistä
takuista ja niihin liittyvistä velvoitteista.
velvoitteista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 e

ifrs-full

DescriptionOfUncertain
tiesOfEntitysAbilityToContin
ueAsGoingConcern

text block

Tiedot sellaisista epävarmuus
tekijöistä, jotka koskevat
yhteisön kykyä jatkaa toimin
taansa [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 25

text

Kuvaus sopimustyypeistä, joihin IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten arvostamiseen käytettyihin
menetelmiin sekä näiden menetelmien syöttötietojen
arviointiprosesseihin tehdyt muutokset vaikuttavat.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 b – Voimaantulo
1.1.2021

Kuvaus strukturoiduilta yhtei Kuvaus strukturoiduilta yhteisöiltä saatavien tulojen tyy
söiltä saatavien tulojen
peistä. [Viittaus: Strukturoiduilta yhteisöiltä saadut tulot]
tyypeistä

esimerkki: IFRS 12 B26 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 27 b

Kuvaus tuote- ja palvelutyy
peistä, joista kukin raportoi
tava segmentti saa tuottonsa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 22 b

Kuvaus tuote- ja palvelutyypeistä, joista kukin raportoi
tava segmentti saa tuottonsa. [Viittaus: Tuotteet ja palve
lut [member]; Tuotot]

Tiedot sellaisista olennaisista tapahtumiin tai olosuhtei
siin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka voivat antaa
merkittävää aihetta epäillä yrityksen kykyä jatkaa
toimintaansa.

16.12.2019

ifrs-full

Kuvaus sopimustyypeistä, joi
hin IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten
arvostamiseen käytettyihin
menetelmiin sekä näiden
menetelmien syöttötietojen
arviointiprosesseihin tehdyt
muutokset vaikuttavat
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DescriptionOfTypesOfContract text
sAffectedByChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcess
esForEstimatingInput
sToThoseMethods

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DescriptionOfUnfulfilledCondi text
tionsAndOtherContingen
ciesAttachedToGovernment
GrantForAgriculturalActivity

Kuvaus maataloustoimintaa
varten myönnettyyn julkiseen
tukeen liittyvistä täyttymättö
mistä ehdoista ja muista
ehdollisista seikoista

Kuvaus maataloustoimintaa varten myönnettyyn julki
seen tukeen liittyvistä täyttymättömistä ehdoista ja
muista ehdollisista seikoista. [Viittaus: Julkinen valta
[member]; Julkiset avustukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 57 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi text
calAssetsAtCost

Kuvaus taloudellisesta vaiku
tusajasta, biologiset hyödyk
keet, hankintamenoon
arvostettavat

Kuvaus biologisten hyödykkeiden tapauksessa käytetystä
taloudellisesta vaikutusajasta. [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 e

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntangi text
bleAssetsOtherThanGoodwill

Kuvaus taloudellisesta vaiku
tusajasta, muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo

Kuvaus muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikear
von tapauksessa käytetystä taloudellisesta vaikutusajasta.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 a

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

text

Kuvaus taloudellisesta vaiku
tusajasta, sijoituskiinteistöt,
hankintamenomalli

Kuvaus sijoituskiinteistöjen tapauksessa käytetystä talou
dellisesta vaikutusajasta. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProper text
tyPlantAndEquipment

Kuvaus taloudellisesta vaiku
tusajasta, aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Kuvaus aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tapauk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sessa käytetystä taloudellisesta vaikutusajasta. [Viittaus:
IAS 16 73 c
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess text
esUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

Kuvaus käypää arvoa määri
tettäessä käytetyistä arvon
määritysprosesseista, varat

Kuvaus yhteisön varojen käypää arvoa määrittäessään
käyttämistä arvonmääritysprosesseista (mukaan lukien
esimerkiksi, kuinka yhteisö päättää arvonmäärityksessä
noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista ja
kuinka se analysoi kausien välillä tapahtuneita käypien
arvojen muutoksia).

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 g

L 326/319

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus käypää arvoa määri
tettäessä käytetyistä arvon
määritysprosesseista, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Kuvaus yhteisön sen omien oman pääoman ehtoisten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
instrumenttien käypää arvoa määrittäessään käyttämistä IFRS 13 93 g
arvonmääritysprosesseista (mukaan lukien esimerkiksi,
kuinka yhteisö päättää arvonmäärityksessä noudatetta
vista periaatteista ja menettelytavoista ja kuinka se analy
soi kausien välillä tapahtuneita käypien arvojen
muutoksia).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess text
esUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

Kuvaus käypää arvoa määri
tettäessä käytetyistä arvon
määritysprosesseista, velat

Kuvaus yhteisön velkojen käypää arvoa määrittäessään
käyttämistä arvonmääritysprosesseista (mukaan lukien
esimerkiksi, kuinka yhteisö päättää arvonmäärityksessä
noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista ja
kuinka se analysoi kausien välillä tapahtuneita käypien
arvojen muutoksia).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInput
sUsedForDeterminingNoncon
trollingInterestInAnAc
quireeMeasuredAtFairValue

Kuvaus arvostusmenetelmistä
ja merkittävistä syöttötie
doista, joita on käytetty mää
ritettäessä käypään arvoon
arvostettua hankinnan koh
teessa olevaa määräysvallatto
mien omistajien osuutta

Kuvaus käypään arvoon arvostetun määräysvallattomilla tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omistajilla hankinnan kohteessa olevan osuuden arvos
IFRS 3 B64 o ii
tusmenetelmistä ja merkittävistä syöttötiedoista liiketoi
mintojen yhdistämisissä, joissa hankkijaosapuolella on
hankinta-ajankohtana alle 100 prosenttia hankinnan koh
teen oman pääoman ehtoisista osuuksista. [Viittaus:
Käypä arvo [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]; Arvostusmenetelmät [member]]

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 g
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DescriptionOfValuationProcess text
esUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DescriptionOfValuationTech
text
niquesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Kuvaus käypää arvoa määri Kuvaus varojen käypää arvoa määritettäessä käytetyistä
tettäessä käytetyistä arvostus arvostusmenetelmistä (esim. markkinoihin perustuva
menetelmistä, varat
lähestymistapa, hankintamenoon perustuva lähestymis
tapa ja tuottoihin perustuva lähestymistapa). [Viittaus:
Arvostusmenetelmät [member]; Hankintamenoon perus
tuva lähestymistapa [member]; Tuottoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähes
tymistapa [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
text
niquesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Kuvaus käypää arvoa määri
tettäessä käytetyistä arvostus
menetelmistä, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
text
niquesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

Kuvaus käypää arvoa määri Kuvaus velkojen käypää arvoa määritettäessä käytetyistä
tettäessä käytetyistä arvostus arvostusmenetelmistä (esim. markkinoihin perustuva
menetelmistä, velat
lähestymistapa, hankintamenoon perustuva lähestymis
tapa ja tuottoihin perustuva lähestymistapa). [Viittaus:
Arvostusmenetelmät [member]; Hankintamenoon perus
tuva lähestymistapa [member]; Tuottoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähes
tymistapa [member]]

Kuvaus ehdollisen vastikkeen
määrittämisessä käytetyistä
arvostusmenetelmistä ja mal
lin keskeisistä syöttötiedoista

Kuvaus ehdollisen vastikkeen määrittämisessä käytetyistä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostusmenetelmistä ja mallin keskeisistä syöttötiedoista IFRS 3 B67 b iii
varojen tai velkojen osalta. [Viittaus: Arvostusmenetelmät
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

Kuvaus yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien käypää arvoa määritettäessä käytetyistä arvos
IFRS 13 93 d
tusmenetelmistä (esim. markkinoihin perustuva lähesty
mistapa, hankintamenoon perustuva lähestymistapa ja
tuottoihin perustuva lähestymistapa). [Viittaus: Arvostus
menetelmät [member]; Hankintamenoon perustuva
lähestymistapa [member]; Tuottoihin perustuva lähesty
mistapa [member]; Markkinoihin perustuva lähestymis
tapa [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

L 326/321

ifrs-full

text
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DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInput
sUsedToMeasureContingent
Consideration
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus arvostusmenetel
mistä, jota on käytetty määri
tettäessä käypää arvoa vähen
nettynä luovutuksesta johtu
villa menoilla

Kuvaus arvostusmenetelmistä, jota on käytetty määritet
täessä käypää arvoa vähennettynä luovutuksesta johtu
villa menoilla rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikkö
jen ryhmän) osalta. [Viittaus: Arvostusmenetelmät
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Kuvaus osakeperusteisia mak
suja koskevaan järjestelyyn
liittyvistä oikeuden syntymi
sen ehdoista

Kuvaus milloin tahansa kauden aikana voimassa olleisiin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tietyntyyppiseen osakeperusteisia maksuja koskevaan jär IFRS 2 45 a
jestelyyn liittyvistä oikeuden syntymisen ehdoista. Jos
yhteisön osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
ovat olennaisilta osin samantyyppisiä, se saa esittää niistä
yhdistetyt tiedot. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja kos
kevat järjestelyt [member]]

ifrs-full

DescriptionOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

text block

Tiedot vapaaehtoisesta tilin Tiedot vapaaehtoisesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
päätöksen laatimisperiaatteen muutoksesta.
muutoksesta [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi
callySatisfiesPerformanceObli
gations

text

Kuvaus siitä, milloin yhteisö Kuvaus siitä, milloin yhteisö tyypillisesti täyttää suorite
tyypillisesti täyttää suoritevel velvoitteensa. [Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]]
voitteensa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119 a
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text
DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Kuvaus siitä, täytyykö yhtei Kuvaus siitä, täytyykö yhteisön kantaa strukturoidun
sön kantaa strukturoidun
yhteisön tappiot ennen muita osapuolia.
yhteisön tappiot ennen muita
osapuolia

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

esimerkki: IFRS 12 B26 d

DescriptionOfWhetherEntityIs
RequiredToAbsorbLossesOf
StructuredEntitiesBeforeOther
Parties

ifrs-full

text
DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeVal
ueOfMoneyAndEffectOfFinan
cialRiskWhenUsingPremiumAl
locationApproach

Kuvaus siitä, tekeekö yhteisö
oikaisun rahan aika-arvon ja
rahoitusriskin vaikutuksen
huomioon ottamiseksi käyt
täessään vakuutusmaksujen
kohdistamiseen perustuvaa
lähestymistapaa

Kuvaus siitä, tekeekö yhteisö, joka käyttää vakuutusmak tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sujen kohdistamiseen perustuvaa lähestymistapaa, oikai IFRS 17 97 b – Voimaantulo
sun rahan aika-arvon ja rahoitusriskin vaikutuksen huo 1.1.2021
mioon ottamiseksi IFRS 17:n kappaleiden 56 ja 57(b)
mukaisesti. Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva
lähestymistapa on IFRS 17:n kappaleissa 53–59 kuvattu
lähestymistapa, joka yksinkertaistaa vakuutussopimus
ryhmän jäljellä olevan vakuutuskauden velan
arvostamista.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Kuvaus siitä, onko osakkuus
yritykseen tehty sijoitus
arvostettu pääomaosuusme
netelmällä vai käypään
arvoon

Kuvaus siitä, onko osakkuusyritykseen tehty sijoitus
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettu pääomaosuusmenetelmällä vai käypään
IFRS 12 21 b i
arvoon. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Osakkuusyrityk
set [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Kuvaus siitä, onko yhteisyri
tykseen tehty sijoitus arvos
tettu pääomaosuusmenetel
mällä vai käypään arvoon

Kuvaus siitä, onko yhteisyritykseen tehty sijoitus arvos
tettu pääomaosuusmenetelmällä vai käypään arvoon.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisyritykset
[member]]

FI

ifrs-full
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 b i
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus siitä, onko olemassa
potentiaalisia verovaikutuksia,
joiden määrittäminen ei ole
käytännössä mahdollista

Kuvaus siitä, onko olemassa potentiaalisia verovaikutuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sia, joiden määrittäminen ei ole käytännössä mahdollista IAS 12 82 A
ja jotka seuraisivat osinkojen maksamisesta yhteisön
osakkeenomistajille maissa, joissa tuloveroihin sovelletaan
korkeampaa tai matalampaa verokantaa, mikäli tilikauden
voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan osaksi tai koko
naan osinkoina yhteisön osakkeenomistajille, tai tuloverot
saattavat olla saatavissa takaisin tai tulla maksettaviksi,
jos voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan osaksi tai
kokonaan osinkoina yhteisön osakkeenomistajille. [Viit
taus: Kertyneet voittovarat]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThird
partyCreditEnhancementIsRe
flectedInFairValueMeasurement

text

Kuvaus siitä, onko kolman
nen osapuolen tekemä luoton
laatua parantava järjestely
otettu huomioon käyvässä
arvossa

Kuvaus siitä, onko kolmannen osapuolen tekemä luoton tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laatua parantava järjestely otettu huomioon sellaisen käy IFRS 13 98
pään arvoon arvostettavan velan käyvässä arvossa, joka
on laskettu liikkeeseen siten, että siihen kuuluu erotta
mattomana osana kolmannen osapuolen tekemä luoton
laatua parantava järjestely. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

ifrs-full

DescriptionWhether
ChangeInAccountingPolicyIs
MadeInAccordanceWithTransi
tionalProvisionsOfInitiallyAp
pliedIFRS

text

Kuvaus siitä, onko tilinpää
töksen laatimisperiaatteen
muutos tehty ensi kertaa
sovellettavan IFRS-standardin
siirtymäsääntöjen mukaisesti

Kuvaus siitä, onko tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
muutos tehty ensi kertaa sovellettavan IFRS-standardin
siirtymäsääntöjen mukaisesti. [Viittaus: IFRS-standardit
[member]]
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DescriptionOfWhetherThere
ArePotentialIncomeTaxConse
quencesNotPracticablyDeter
minable

FI

ifrs-full

L 326/324

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 b
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DesignatedFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitellut rahoitus
velat [abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitellut lainat tai
saatavat [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction member
PlantMember

Merkittävän tuotantolaitoksen Tämä jäsen edustaa merkittävän tuotantolaitoksen
tuhoutuminen [member]
tuhoutumista.

ifrs-full

DeterminationOfFairValueOf
text
GoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstruments
GrantedOnSharebasedPayments

Selostus vastaanotettujen
tavaroiden tai palvelujen tai
myönnettyjen oman pää
oman ehtoisten instrument
tien käyvän arvon
määrittämisestä

ifrs-full

DifferenceBetweenCarrying
AmountOfDividendsPayable
AndCarryingAmountOfNon
cashAssetsDistributed

Maksettavan osingon kirjan Maksettavan osingon kirjanpitoarvon ja jaettujen muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pitoarvon ja jaettujen muiden kuin käteisvarojen kirjanpitoarvon erotuksen määrä osin IFRIC 17 15
kuin käteisvarojen kirjanpi
koa maksettaessa. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]
toarvon erotus

esimerkki: IAS 10 22 d

Selostus, jonka avulla tilinpäätöksen käyttäjien on mah
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dollista saada käsitys siitä, miten osakeperusteisia mak
IFRS 2 46
suja koskevissa järjestelyissä vastaanotettujen tavaroiden
tai palvelujen käypä arvo tai myönnettyjen oman pää
oman ehtoisten instrumenttien käypä arvo on määritetty.
[Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Määrä, jolla rahoitusvelan kirjanpitoarvo ylittää (tai alit
taa) arvon, joka yhteisön olisi sopimuksen mukaan mak
settava erääntymishetkellä velvoitteen haltijalle. [Viittaus:
Kirjanpitoarvo [member]]

Viitteet

Erotus rahoitusvelan kirjanpi
toarvon ja sen arvon välillä,
joka olisi sopimuksen
mukaan maksettava eräänty
mishetkellä velvoitteen
haltijalle

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 10 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 10 A b

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) (osoittaja) jaettuna kauden aikana ulkona ole IAS 33 66
(tai tappio)
vien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiar
volla (nimittäjä); molemmat luvut on oikaistava kaikkien
laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden vaikutuk
silla. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]; Painotettu kes
kiarvo [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Jatkuvan toiminnan laimen
Jatkuvan toiminnan laimennusvaikutuksella oikaistu osa
nusvaikutuksella oikaistu osa kekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Jatkuva toiminta
kekohtainen tulos (tai tappio) [member]; Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtai
nen tulos (tai tappio)]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsIn
cludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X.XX
duration

Laimennusvaikutuksella
oikaistu jatkuvan toiminnan
osakekohtainen tulos (tai tap
pio), mukaan lukien hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen netto
muutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen
nettomuutos

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 66

Laimennusvaikutuksella oikaistu jatkuvan toiminnan osa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasään IFRS 14 26
telystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja
siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos.
[Viittaus: Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtai
nen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hin
tasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuu
tos; Jatkuva toiminta [member]]

16.12.2019

X instant
DifferenceBetweenCarrying
AmountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRe
quiredToPayAtMaturityTo
HolderOfObligation
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Laimennusvaikutuksella
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimen
(tai tappio) lopetetuista
nusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tap
toiminnoista
pio); Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

X.XX
duration

Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
(tai tappio) lopetetuista toi
minnoista, mukaan lukien
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen
nettomuutos

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hin IFRS 14 26
tasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen netto
muutos. [Viittaus: Laimennusvaikutuksella oikaistu osake
kohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuu
tos; Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareIn X.XX
cludingNetMovementInRegula duration
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
(tai tappio), mukaan lukien
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen
nettomuutos

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien
IFRS 14 26
siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien
laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimen
nusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tap
pio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liitty
vän laskennallisen veron nettomuutos]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAb
stract

Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
[abstract]

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdi
naryShares

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 68
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Vaihdettavissa olevien instru Laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden lukumäärä, yleinen käytäntö: IAS 33 70 b
menttien laimentava vaikutus joka liittyy oletukseen, että yhteisön vaihdettavissa olevat
kantaosakkeiden
instrumentit vaihdetaan.
lukumäärään

FI
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Elementin nimi / URI-rooli

DilutiveEffectOfShareOption
sOnNumberOfOrdinaryShares

ifrs-full

shares

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden lukumäärä, yleinen käytäntö: IAS 33 70 b
joka liittyy oletukseen, että yhteisön osakeoptiot on
käytetty.

DirectFinanceLeasesAcquiredIn member
BusinessCombinationMember

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä hankitut suorat rahoi
tusleasingsaamiset [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintojen yhdistämisessä han
kittuja suoria rahoitusleasingsaamisia. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty

Välittömät hoitokulut sijoi
tuskiinteistöistä

Välittömät hoitokulut (korjaukset ja huolto mukaan
lukien) sijoituskiinteistöistä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

yleinen käytäntö: IAS 40 75 f

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentPropertyAb
stract

Välittömät hoitokulut sijoi
tuskiinteistöistä [abstract]

ifrs-full

DirectOperatingExpense
X duration,
FromInvestmentPropertyGener debit
atingRentalIncome

Välittömät hoitokulut (kor
jaukset ja huolto mukaan
lukien) sijoituskiinteistöistä,
jotka ovat kerryttäneet
vuokratuottoa

X duration,
debit
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Etuliite

Sellaisista sijoituskiinteistöistä johtuvien tulosvaikuttei
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesti kirjattujen välittömien hoitokulujen määrä (korjauk IAS 40 75 f ii
set ja huolto mukaan lukien), jotka ovat kerryttäneet
vuokratuottoa kaudella. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Johdon palkitsemiskulut

Yhteisön johdolle maksetun tai maksettavan palkan
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon axis
tractsAxis

Vakuutussopimusten jaottelu
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 98 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 131 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon member
tractsMember

Vakuutussopimusten jaottelu
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutussopimuksia, kun ne
on jaoteltu vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopi
muksiin ja vakuutuksenottajana tehtyihin jälleenvakuu
tussopimuksiin. Lisäksi se edustaa ”Vakuutussopimusten
jaottelu” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 98 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 131 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/329

DirectorsRemunerationExpense X duration,
debit

ifrs-full
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Sellaisista sijoituskiinteistöistä johtuvien tulosvaikuttei
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesti kirjattujen välittömien hoitokulujen määrä (korjauk IAS 40 75 f iii
set ja huolto mukaan lukien), jotka eivät ole kerryttäneet
vuokratuottoa kaudella. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot sellaisista johdon tekemistä harkintaan perustu
yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
vista ratkaisuista yhteisön noudattamia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita sovellettaessa, joilla on eniten vaiku
tusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, sekä tiedot
yhteisön tekemistä tulevaisuutta koskevista oletuksista ja
muista sellaisista raportointikauden päättymisajankohdan
arvioihin liittyvistä keskeisistä epävarmuustekijöistä, jotka
aiheuttavat merkittävän riskin varojen ja velkojen kirjan
pitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikau
den aikana. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpens
esAndOtherLiabilitiesExplana
tory

Tiedot siirtoveloista (meno
jäämät) ja muista veloista
[text block]

Tiedot siirtoveloista (menojäämät) ja muista veloista.
[Viittaus: Siirtovelat (menojäämät); Muut velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesExplanatory

Tiedot hankituista saamisista
[text block]

Tiedot liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista saami
sista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 h

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesLineItems

Tiedot hankituista saamisista
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

text block

Tiedot hankituista saamisista
[abstract]

text block

16.12.2019

Tiedot harkintaan perustu
vista ratkaisuista ja kirjanpi
dollisista arvioista [text
block]
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Nimike
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ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEsti
matesAbstract

Tiedot toteutuneista korvaus
vaateista verrattuna aiempiin
arvioihin [text block]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom text block
paredWithPreviousEstimatesEx
planatory

Tiedot toteutuneista korvaus Tiedot toteutuneista korvausvaateista verrattuna aiempiin
vaateista verrattuna aiempiin arvioihin (ts. korvausvaateiden kehitys). Korvausvaateiden
arvioihin [text block]
kehitystä koskevat tiedot on esitettävä alkaen kaudesta,
jona aikaisimmat olennaiset korvausvaateet ovat synty
neet ja joita koskien maksettavien korvausten määrään ja
ajoitukseen liittyy raportointikauden päättymispäivänä
edelleen epävarmuutta, mutta ajanjakson, jolta tietoja esi
tetään, ei tarvitse alkaa aikaisemmin kuin 10 vuotta
ennen raportointikauden loppua. Yhteisön ei tarvitse esit
tää tietoja niiden korvausvaateiden kehityksestä, joita
koskevien maksujen määrään ja ajoittumiseen liittyvä
epävarmuus poistuu tyypillisesti yhden vuoden kuluessa.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimates
LineItems

Tiedot toteutuneista korvaus Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
vaateista verrattuna aiempiin teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
arvioihin [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot hankituista saamisista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot liiketoimintojen yhdistä
misessä hankituista saamisista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 h

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39 c iii –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutDefinedBenefit
PlansExplanatory

text block

Lisätiedot etuuspohjaisista
järjestelyistä [text block]

Etuuspohjaisista järjestelyistä esitettävät lisätiedot, joita
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tarvitaan IAS 19:n tavoitteiden saavuttamiseksi. [Viittaus: IAS 19 137
Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivities
ForLesseeExplanatory

text block

Lisätiedot vuokralle ottajan
vuokraustoiminnoista [text
block]

Lisätiedot vuokralle ottajan vuokraustoiminnoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 59

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivities
ForLessorExplanatory

text block

Lisätiedot vuokralle antajan
vuokraustoiminnoista [text
block]

Lisätiedot vuokralle antajan vuokraustoiminnoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutUnderstandingFi
nancialPositionsAndLiquidity
OfEntityExplanatory

text block

Lisätiedot, jotka liittyvät
Lisätiedot, jotka voivat olla merkityksellisiä tilinpäätösten esimerkki: IAS 7 50
yhteisön taloudellisen aseman käyttäjille, jotta he saavat käsityksen yhteisön taloudelli
ja maksuvalmiuden ymmär sesta asemasta ja maksuvalmiudesta.
tämiseen [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationExplanatory

text block

Lisätiedot [text block]

Lisätiedot, joita ei esitetä muualla tilinpäätöksessä mutta
joilla on merkitystä tilinpäätöslaskelman ymmärtämisen
kannalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 112 c

16.12.2019

Tiedot toteutuneista korvaus Taulukko, jossa esitetään tiedot toteutuneista korvausvaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaateista verrattuna aiempiin teista verrattuna aiempiin arvioihin.
IFRS 17 130 – Voimaantulo
arvioihin [table]
1.1.2021
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ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesAbstract

Tiedot tehdyistä oikaisuista
yhteisön muutettua perus
tetta, jonka mukaan vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuo
tot (tai -kulut) jaotellaan
tulosvaikutteisesti ja muihin
laajan tuloksen eriin kirjatta
viin, kun on kyse sopimuk
sista, joihin sisältyy suoria
oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade text block
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesExplanatory

Tiedot tehdyistä oikaisuista
yhteisön muutettua perus
tetta, jonka mukaan vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuo
tot (tai -kulut) jaotellaan
tulosvaikutteisesti ja muihin
laajan tuloksen eriin kirjatta
viin, kun on kyse sopimuk
sista, joihin sisältyy suoria
oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä [text block]

Lisätiedot, jotka antavat edustavan kuvan yhteisön altistu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misesta IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
IFRS 17 123 – Voimaantulo
sista aiheutuville riskeille kauden aikana, jos esitetyt tie
1.1.2021
dot yhteisön altistumisesta riskille raportointikauden
päättymispäivänä eivät anna edustavaa kuvaa.

Tiedot tehdyistä oikaisuista yhteisön muutettua perus
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tetta, jonka mukaan vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot IFRS 17 113 b – Voimaantulo
(tai -kulut) jaotellaan tulosvaikutteisesti ja muihin laajan 1.1.2021
tuloksen eriin kirjattaviin, kun on kyse sopimuksista, joi
hin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijää
mästä. [Viittaus: Kuvaus perustana olevien erien koostu
muksesta sellaisten sopimusten osalta, joihin sisältyy suo
ria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä; Vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]
L 326/333

Lisätiedot, jotka antavat edus
tavan kuvan altistumisesta
IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille kauden
aikana [text block]
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Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesLineItems

Tiedot tehdyistä oikaisuista
yhteisön muutettua perus
tetta, jonka mukaan vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuo
tot (tai -kulut) jaotellaan
tulosvaikutteisesti ja muihin
laajan tuloksen eriin kirjatta
viin, kun on kyse sopimuk
sista, joihin sisältyy suoria
oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade table
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesTable

Tiedot tehdyistä oikaisuista
yhteisön muutettua perus
tetta, jonka mukaan vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuo
tot (tai -kulut) jaotellaan
tulosvaikutteisesti ja muihin
laajan tuloksen eriin kirjatta
viin, kun on kyse sopimuk
sista, joihin sisältyy suoria
oikeuksia osuuteen sopimuk
sen ylijäämästä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot tehdyistä oikaisuista
yhteisön muutettua perustetta, jonka mukaan vakuutuk
seen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut) jaotellaan tulos
vaikutteisesti ja muihin laajan tuloksen eriin kirjattaviin,
kun on kyse sopimuksista, joihin sisältyy suoria oikeuk
sia osuuteen sopimuksen ylijäämästä.

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceFor
CreditLossesExplanatory

Tiedot luottotappioita koske
vasta vähennyserästä [text
block]

Tiedot vähennyserästä, joka liittyy luottotappioista johtu yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
viin rahoitusvarojen arvonalentumisiin. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 113 b – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

FI

ifrs-full

L 326/334

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesAbstract

Tiedot rahamääristä, joita
yhteisölle on aiheutunut eril
lisen johtamispalveluja tuot
tavan yhteisön tuottamista
palveluista, jotka koskevat
johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden tehtäviä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred text block
ByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesExplanatory

Tiedot rahamääristä, joita
yhteisölle on aiheutunut eril
lisen johtamispalveluja tuot
tavan yhteisön tuottamista
palveluista, jotka koskevat
johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden tehtäviä [text block]

Tiedot rahamääristä, joita yhteisölle on aiheutunut erilli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista pal IAS 24 18A
veluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöi
den tehtäviä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen
johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Erillisiä johta
mispalveluja tuottavat yhteisöt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesLineItems

Tiedot rahamääristä, joita
yhteisölle on aiheutunut eril
lisen johtamispalveluja tuot
tavan yhteisön tuottamista
palveluista, jotka koskevat
johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden tehtäviä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot vakuutussopimuksista
aiheutuvista määristä [text
block]

Tiedot, joissa yksilöidään yhteisön tilinpäätökseen sisälty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vät vakuutussopimuksista syntyvät erät ja selostetaan
IFRS 4 36 – Voimassaolon
näitä eriä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/335

ifrs-full

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten
tialIncomeTaxConsequence
sPracticablyDeterminableEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAn
dLiabilitiesThatCon
tainAmountsToBeRecovere
dOrSettledBothNoMoreAnd
MoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateAbstract

text

Viitteet

Tiedot rahamääristä, joita
yhteisölle on aiheutunut eril
lisen johtamispalveluja tuot
tavan yhteisön tuottamista
palveluista, jotka koskevat
johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden tehtäviä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisölle erillisen johta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista,
IAS 24 18A
jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtä
viä, aiheutuneista rahamääristä.

Kuvaus sellaisten potentiaalis
ten verovaikutusten määrästä,
joiden määrittäminen on käy
tännössä mahdollista

Kuvaus sellaisten potentiaalisten verovaikutusten mää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rästä, joiden määrittäminen on käytännössä mahdollista IAS 12 82 A
ja jotka seuraisivat osinkojen maksamisesta yhteisön
osakkeenomistajille maissa, joissa tuloveroihin sovelletaan
korkeampaa tai matalampaa verokantaa, mikäli tilikauden
voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan osaksi tai koko
naan osinkoina yhteisön osakkeenomistajille, tai tuloverot
saattavat olla saatavissa takaisin tai tulla maksettaviksi,
jos voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan osaksi tai
kokonaan osinkoina yhteisön osakkeenomistajille. [Viit
taus: Kertyneet voittovarat]

16.12.2019

Tiedot määristä, jotka odote
taan realisoitavan tai suoritet
tavan kahtatoista kuukautta
pidemmän ajan kuluttua sel
laisten varojen tai velkojen
luokkien osalta, joihin sisäl
tyy määriä, jotka odotetaan
realisoitavan tai suoritettavan
kahdentoista kuukauden
kuluessa ja määriä, jotka
odotetaan realisoitavan tai
suoritettavan kahtatoista kuu
kautta pidemmän ajan
kuluessa raportointipäivästä
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAmountsIncurred table
ByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesTable

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/336

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAn
dLiabilitiesThatCon
tainAmountsToBeRecovere
dOrSettledBothNoMoreAnd
MoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAn
dLiabilitiesThatCon
tainAmountsToBeRecovere
dOrSettledBothNoMoreAnd
MoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateTable

text block

table

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot määristä, jotka odotetaan realisoitavan tai suoritet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tavan kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluttua sel IAS 1 61
laisten varojen tai velkojen luokkien osalta, joihin sisältyy
määriä, jotka odotetaan realisoitavan tai suoritettavan
kahdentoista kuukauden kuluessa ja määriä, jotka odote
taan realisoitavan tai suoritettavan kahtatoista kuukautta
n pidemmän ajan kuluttua raportointipäivästä.

Tiedot määristä, jotka odote
taan realisoitavan tai suoritet
tavan kahtatoista kuukautta
pidemmän ajan kuluttua sel
laisten varojen tai velkojen
luokkien osalta, joihin sisältyy
määriä, jotka odotetaan reali
soitavan tai suoritettavan kah
dentoista kuukauden kuluessa
ja määriä, jotka odotetaan rea
lisoitavan tai suoritettavan
kahtatoista kuukautta pidem
män ajan kuluttua raportointi
päivästä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot määristä, jotka odote
taan realisoitavan tai suoritet
tavan kahtatoista kuukautta
pidemmän ajan kuluttua sel
laisten varojen tai velkojen
luokkien osalta, joihin sisältyy
määriä, jotka odotetaan reali
soitavan tai suoritettavan kah
dentoista kuukauden kuluessa
ja määriä, jotka odotetaan rea
lisoitavan tai suoritettavan
kahtatoista kuukautta pidem
män ajan kuluessa raportoin
tipäivästä [table]

Taulukko, jossa annetaan tiedot määristä, jotka odotetaan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
realisoitavan tai suoritettavan kahtatoista kuukautta
IAS 1 61
pidemmän ajan kuluttua sellaisten varojen tai velkojen
luokkien osalta, joihin sisältyy määriä, jotka odotetaan
realisoitavan tai suoritettavan kahdentoista kuukauden
kuluessa ja määriä, jotka odotetaan realisoitavan tai suo
ritettavan kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluessa
raportointipäivästä.

L 326/337

Tiedot määristä, jotka odote
taan realisoitavan tai suoritet
tavan kahtatoista kuukautta
pidemmän ajan kuluttua sel
laisten varojen tai velkojen
luokkien osalta, joihin sisältyy
määriä, jotka odotetaan reali
soitavan tai suoritettavan kah
dentoista kuukauden kuluessa
ja määriä, jotka odotetaan rea
lisoitavan tai suoritettavan
kahtatoista kuukautta pidem
män ajan kuluttua raportointi
päivästä [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAn
dLiabilitiesThatCon
tainAmountsToBeRecovere
dOrSettledBothNoMoreAnd
MoreThanTwelveMonthsAfter
ReportingDateExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncome
ByItemAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Explanatory

Viitteet

Tiedot vakuutusmaksutuotto
jen erittelystä [abstract]

text block

Tiedot vakuutusmaksutuotto Tiedot vakuutusmaksutuottojen erittelystä. [Viittaus:
jen erittelystä [text block]
vakuutusmaksutuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 106 – Voimaantulo
1.1.2021

Tiedot vakuutusmaksutuotto Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
jen erittelystä [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot vakuutusmaksutuotto Taulukko, jossa esitetään tiedot vakuutusmaksutuottojen
jen erittelystä [table]
erittelystä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 106 – Voimaantulo
1.1.2021

Eräkohtainen analyysi muista
laajan tuloksen eristä
[abstract]

text block

Eräkohtainen analyysi muista Kaikista muista laajan tuloksen eristä esitettävä eräkohtai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laajan tuloksen eristä [text
nen analyysi.
IAS 1 106A
block]

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncome
ByItemTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent text block
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNa
tureCharacteristicsAndRisksEx
planatory

Etuuspohjaisen velvoitteen
nykyarvosta esitettävä ana
lyysi, jossa erotellaan luonne,
ominaispiirteet ja riskit [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOp
erationsAbstract

Tarkemmat tiedot lopetettu
jen toimintojen yhteismää
rästä [abstract]

Viitteet

Eräkohtainen analyysi muista Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
laajan tuloksen eristä [line
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Eräkohtainen analyysi muista Taulukko, jossa esitetään tiedot muita laajan tuloksen eriä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laajan tuloksen eristä [table] koskevasta eräkohtaisesta analyysistä.
IAS 1 106A
Euroopan unionin virallinen lehti

Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvosta esitettävä ana
esimerkki: IAS 19 137
lyysi, jossa erotellaan velvoitteen luonne, ominaispiirteet
ja riskit. Tällaisessa tilinpäätöksessä esitettävässä tiedossa
voitaisiin erotella toisistaan: (a) rahamäärät, jotka ollaan
velkaa aktiivisille jäsenille, eläkeoikeuksia ansainneille jär
jestelystä poistuneille jäsenille ja eläkkeensaajille; (b) etuu
det, joihin on syntynyt oikeus, ja etuudet, jotka on kir
jattu mutta joihin ei ole syntynyt oikeutta; ja (c) ehdolli
set etuudet, vastaisista palkankorotuksista johtuvat mää
rät ja muut etuudet. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite,
nykyarvo]

L 326/339

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOp
erationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOp
erationsTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentAbstract

Tiedot varoista ja veloista,
joihin liittyy olennaisten
muutosten merkittävä riski
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili text block
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentExplanatory

Tiedot varoista ja veloista,
joihin liittyy olennaisten
muutosten merkittävä riski
[text block]

table

Tarkemmat tiedot lopetettu
jen toimintojen yhteismää
rästä [text block]

Tarkemmat tiedot lopetettujen toimintojen yhteismää
rästä. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]]

Tarkemmat tiedot lopetettu
jen toimintojen yhteismää
rästä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tarkemmat tiedot lopetettu
jen toimintojen yhteismää
rästä [table]

Taulukko, jossa esitetään tarkemmat tiedot lopetettujen
toimintojen yhteismäärästä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 33 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 33 b

Tiedot varoista ja veloista, joihin liittyy olennaisten muu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tosten merkittävä riski seuraavan vuoden aikana.
IAS 1 125
16.12.2019

ifrs-full

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOp
erationsExplanatory

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/340

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentLineItems

Tiedot varoista ja veloista,
joihin liittyy olennaisten
muutosten merkittävä riski
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili table
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentTable

Tiedot varoista ja veloista,
joihin liittyy olennaisten
muutosten merkittävä riski
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot varoista ja veloista, joihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyy olennaisten muutosten merkittävä riski.
IAS 1 125

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAb
stract

Tiedot omaisuuseristä, jotka
on kirjattu asiakassopimuk
sen saamisesta tai täyttämi
sestä aiheutuvista menoista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised text block
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersEx
planatory

Tiedot omaisuuseristä, jotka
on kirjattu asiakassopimuk
sen saamisesta tai täyttämi
sestä aiheutuvista menoista
[text block]

Tiedot omaisuuseristä, jotka on kirjattu asiakassopimuk
sen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersLineIt
ems

Tiedot omaisuuseristä, jotka
on kirjattu asiakassopimuk
sen saamisesta tai täyttämi
sestä aiheutuvista menoista
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 128 a

L 326/341

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Taulukko, jossa esitetään tiedot omaisuuseristä, jotka on
kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 128 a

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemuner text block
ationExplanatory

Tiedot tilintarkastajien palk
kioista [text block]

Tiedot yhteisön tilintarkastajien palkkioista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOfFi text block
nancialStatementsExplanatory

Tieto tilinpäätöksen hyväksy Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi.
misestä [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs text block
setsExplanatory

Tiedot myytävissä olevista
rahoitusvaroista [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Tiedot konsernitilinpäätöksen Tiedot konsernitilinpäätöksen laatimisperusteesta.
laatimisperusteesta [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPrepara
tionOfFinancialStatementsEx
planatory

text block

Tiedot tilinpäätöksen laati
misperusteesta [text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Tiedot myytävissä oleviksi luokitelluista rahoitusvaroista.
[Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat]

Tilinpäätöksen laatimisperusteesta esitettävät tiedot.

16.12.2019

Tiedot omaisuuseristä, jotka
on kirjattu asiakassopimuk
sen saamisesta tai täyttämi
sestä aiheutuvista menoista
[table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfAssetsRecognised table
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersTable

FI

ifrs-full

L 326/342

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot biologisista hyödyk
Kaikki biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista kor tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keistä, maataloustuotteista
juuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä jul IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät
korjuuajankohtana ja biologi kisista avustuksista esitettävät tiedot.
tiedot
siin hyödykkeisiin liittyvistä
julkisista avustuksista [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCost
sExplanatory

text block

Tiedot vieraan pääoman
menoista [text block]

Kaikki vieraan pääoman menoista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 23 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsEx
planatory

text block

Tiedot lainoista [text block]

Lainoista esitettävät tiedot. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAs text block
setsAndLiabilitiesAggregatedIn
toSingleLineInvestmentBalance
TransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod
Explanatory

Erittely sijoituksen saldoksi
yhdelle riville yhdistetyistä
varoista ja veloista, siirtymä
suhteellisesta yhdistelystä
pääomaosuusmenetelmään
[text block]

Erittely sijoituksen saldoksi yhdelle riville yhdistetyistä
varoista ja veloista siirryttäessä suhteellisesta yhdistelystä
pääomaosuusmenetelmään.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 11 C5

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot liike
toimintojen yhdistämisestä
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina text block
tionsExplanatory

Tiedot liiketoimintojen yhdis Kaikki liiketoimintojen yhdistämisistä esitettävät tiedot.
tämisistä [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

L 326/343

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForA
griculturalActivityExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot liike
toimintojen yhdistämisestä
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina table
tionsTable

Yksityiskohtaiset tiedot liike
toimintojen yhdistämisestä
[table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot liiketoi
mintojen yhdistämisistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBal
ancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Tiedot keskuspankeissa säily
tettävistä käteisvaroista ja
tilien saldoista [text block]

Tiedot keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja
tilien saldoista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashE
quivalentsExplanatory

text block

Tiedot rahavaroista [text
block]

Tiedot rahavaroista. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowState
mentExplanatory

text block

Tiedot rahavirtalaskelmasta
[text block]

Kaikki rahavirtalaskelmasta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 Rahavirtalaskelman
esittäminen

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplanatory

Tiedot kirjanpidollisten arvioiden muutoksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 39

FI

ifrs-full

L 326/344

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedot kirjanpidollisten
arvioiden muutoksista
[abstract]

text block

16.12.2019

Tiedot kirjanpidollisten
arvioiden muutoksista [text
block]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Tiedot kirjanpidollisten
arvioiden muutoksista [line
items]

Dokumentaation nimike

Viitteet

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

table

Tiedot kirjanpidollisten
Taulukko, jossa esitetään tiedot kirjanpidollisten arvioi
arvioiden muutoksista [table] den muutoksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 39

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesAccountingEs
timatesAndErrorsExplanatory

text block

Tiedot tilinpäätöksen laati
Kaikki tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista,
misperiaatteiden muutoksista, kirjanpidollisista arvioista ja virheistä esitettävät tiedot.
kirjanpidollisista arvioista ja
virheistä [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 Tilinpäätöksen
laatimisperiaatteet

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplanatory

text block

Tiedot tilinpäätöksen laati
Tiedot yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin teke
misperiaatteiden muutoksista mistä muutoksista.
[text block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefit text block
sPaidExplanatory

Tiedot maksetuista korvauk Tiedot vakuutuksen ottajille maksetuista korvauksista ja
sista ja etuuksista [text block] etuuksista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalAbstract

Osakepääoman luokkia kos
kevat tiedot [abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalTable

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osakepääoman luokkia koskevat tiedot. [Viittaus: Osake
pääoma [member]]

Osakepääoman luokkia kos
kevat tiedot [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Osakepääoman luokkia kos
kevat tiedot [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot osakepääoman luokista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Tiedot vakuuksista [text
block]

Tiedot vakuutena käytetyistä varoista ja veloista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommit
mentsAndContingentLiabilitie
sExplanatory

text block

Tiedot sitoumuksista ja
ehdollisista veloista [text
block]

Tiedot sitoumuksista ja ehdollisista veloista. [Viittaus:
Ehdolliset velat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

text block

Tiedot sitoumuksista [text
block]

Tiedot sitoumuksista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

Aiemman tilinpäätösnormis
ton mukaisesti laaditut vertai
lutiedot [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a

16.12.2019

Osakepääoman luokkia kos
kevat tiedot [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

Aiemman tilinpäätösnormis Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
ton mukaisesti laaditut vertai teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
lutiedot [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor table
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

Aiemman tilinpäätösnormis Taulukko, jossa esitetään tiedot aiemman tilinpäätösnor
ton mukaisesti laaditut vertai miston mukaisesti laadituista vertailutiedoista.
lutiedot [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

text block

Tiedot konsernin koostumuk Tiedot konsernin koostumuksesta (emoyritys ja sen
sesta [text block]
kaikki tytäryritykset). [Viittaus: Tytäryritykset [member];
Emoyritys [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 10 a i

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinan
cialInstrumentsWithMulti
pleEmbeddedDerivativesEx
planatory

text

Tiedot yhdistelmäinstrumen Tiedot yhdistelmäinstrumenteista, jotka sisältävät sekä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teista, joissa on useita kytket vieraan että oman pääoman komponentin ja joissa on
IFRS 7 17
tyjä johdannaisia
useita kytkettyjä johdannaisia, joiden arvot riippuvat toi
sistaan (kuten vaihdettavissa oleva vieraan pääoman
ehtoinen instrumentti, joka liikkeeseenlaskijalla on oikeus
lunastaa ennen eräpäivää). [Viittaus: Johdannaiset [mem
ber]; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

L 326/347

Aiemman tilinpäätösnormis Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti laaditut vertai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ton mukaisesti laaditut vertai lutiedot yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä.
IFRS 1 24
lutiedot [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfComparativeInfor text block
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Tiedot erillistilinpäätöksistä
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

Tiedot ehdollisista veloista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombination
LineItems

text block

Tiedot ehdollisista veloista
[text block]

Kaikki erillistilinpäätöksistä esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot, tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot: IFRS 12 Tavoite

Tiedot ehdollisista veloista. [Viittaus: Ehdolliset velat
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86

Tiedot ehdollisista veloista lii
ketoimintojen yhdistämisessä
[abstract]

text block

Tiedot ehdollisista veloista lii Tiedot ehdollisista veloista liiketoimintojen yhdistämi
ketoimintojen yhdistämisessä sessä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoiminto
[text block]
jen yhdistäminen [member]]

Tiedot ehdollisista veloista lii Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
ketoimintojen yhdistämisessä teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
[line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 j

16.12.2019

DisclosureOfConsolidatedAnd text block
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Viitteet

FI

Elementin nimi / URI-rooli
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsLineItems

table

table

Dokumentaation nimike

Tiedot ehdollisista veloista lii Taulukko, jossa esitetään tiedot ehdollisista veloista liike
ketoimintojen yhdistämisessä toimintojen yhdistämisessä.
[table]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 j, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot ehdollisista veloista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot ehdollisista veloista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86

Tiedot taseesta pois kirjattui
hin rahoitusvaroihin säily
neestä intressistä [text block]

Tiedot taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säily
neestä intressistä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 42G

Tiedot taseesta pois kirjattui
hin rahoitusvaroihin säily
neestä intressistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot taseesta pois kirjattui
hin rahoitusvaroihin säily
neestä intressistä [abstract]

text block

L 326/349

Tiedot ehdollisista veloista
[line items]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombina
tionTable

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

table

Tiedot taseesta pois kirjattui
hin rahoitusvaroihin säily
neestä intressistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä intressistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 42G

ifrs-full

DisclosureOfCostOfSalesEx
planatory

text block

Tiedot myytyjä suoritteita
vastaavista kuluista [text
block]

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista. [Viittaus:
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana text block
tory

Tiedot luottoriskistä [text
block]

Tiedot luottoriskistä. [Viittaus: Luottoriski [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 Luottoriski

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureAbstract

Tiedot luottoriskille altistumi
sesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureExplanatory text block

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureLineItems

text block

Tiedot luottoriskille altistumi Tiedot luottoriskille altistumisesta. Luottoriskille altistu
sesta [text block]
minen tarkoittaa yhteisön rahoitusvaroihin ja lisäluoton
antamista koskeviin sitoumuksiin luontaisesti liittyvää
luottoriskiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35M

16.12.2019

Tiedot luottoriskille altistumi Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
sesta [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsTable

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureTable table

ifrs-full

table

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfCreditRiskOfInsur text block
anceContractsExplanatory

Tiedot vakuutussopimuksiin
liittyvästä luottoriskistä [text
block]

Tiedot vakuutussopimuksiin liittyvästä luottoriskistä.
[Viittaus: Luottoriski [member]; Vakuutussopimustyypit
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

text block

Tiedot vieraan pääoman
ehtoisista instrumenteista
[text block]

Tiedot vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista. [Viit
taus: Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit; Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsur
anceContractsExplanatory

text block

Tiedot vakuutussopimuksista
johtuvista aktivoiduista han
kintamenoista [text block]

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista
yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
hankintamenoista. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtu
vat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncome
Explanatory

text block

Tiedot siirtoveloista (tuloen
nakot) [text block]

Tiedot siirtoveloista (tuloennakot). [Viittaus: Siirtovelat
(tuloennakot)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

text block

Tiedot laskennallisista
veroista [text block]

Tiedot laskennallisista veroista. [Viittaus: Laskennalliset
verovelat; Laskennalliset verosaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansAbstract

Tiedot etuuspohjaisista järjes
telyistä [abstract]
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35M

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedot luottoriskille altistumi Taulukko, jossa esitetään tiedot luottoriskille
sesta [table]
altistumisesta.

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

text block

Nimike

Dokumentaation nimike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansTable

table

Tiedot etuuspohjaisista järjes Taulukko, jossa esitetään tiedot etuuspohjaisista
telyistä [table]
järjestelyistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFrom
BanksExplanatory

text block

Tiedot pankkien tekemistä
talletuksista [text block]

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista. [Viittaus: Talle
tukset pankeilta]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCus text block
tomersExplanatory

Tiedot asiakkaiden tekemistä
talletuksista [text block]

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista. [Viittaus: Talle yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
tukset asiakkailta]

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAn
text block
dAmortisationExpenseExplana
tory

Tiedot poistoista [text block]

Tiedot poistoista. [Viittaus: Poistot]

FI

Tiedot etuuspohjaisista järjes Tiedot etuuspohjaisista järjestelyistä. [Viittaus: Etuuspoh
telyistä [text block]
jaiset järjestelyt [member]]

Viitteet

L 326/352

Etuliite

Tiedot etuuspohjaisista järjes Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
telyistä [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.
Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Tiedot johdannaisinstrumen
teista [text block]

Tiedot johdannaisinstrumenteista. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAsset
sLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot biolo Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
gisista hyödykkeistä [line
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma table
tionAboutBiologicalAssetsTable

Yksityiskohtaiset tiedot biolo Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot biologi
gisista hyödykkeistä [table]
sista hyödykkeistä.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot lai
noista [abstract]

text block

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
FI

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Yksityiskohtaiset tiedot biolo
gisista hyödykkeistä [abstract]

Yksityiskohtaiset tiedot biolo Yksityiskohtaiset tiedot biologisista hyödykkeistä. [Viit
gisista hyödykkeistä [text
taus: Biologiset hyödykkeet]
block]

esimerkki: IAS 41 43

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

esimerkki: IAS 41 43
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Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombina
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentra
tionsOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentra
tionsOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Explanatory

Viitteet

Yksityiskohtaiset tiedot lai
noista [text block]

Yksityiskohtaiset tiedot lainoista. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

Yksityiskohtaiset tiedot lai
noista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Yksityiskohtaiset tiedot lai
noista [table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot lainoista. yleinen käytäntö: IFRS 7 7

text block

Yksityiskohtaiset tiedot liike
toimintojen yhdistämisestä
[text block]

Liiketoimintojen yhdistämisistä esitettävät yksityiskohtai
set tiedot. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 Kappaleiden 59 ja 61
soveltamisesta esitettävät tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien keskittymistä
[abstract]

text block

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien keskittymistä
[text block]

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS 17:n soveltamisalaan kuulu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista sopimuksista aiheutuvien riskien keskittymistä.
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021
16.12.2019

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsExplana
tory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/354

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien keskittymistä
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien
keskittymistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatuista rahoitusvaroista. [Viittaus: IFRS 4:n kappa
leessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentra
tionsOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Abstract

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Explanatory

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentra
tionsOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17LineItems

FI

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
vien riskien keskittymistä
[line items]

ifrs-full

table

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/355

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAssoci
atesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista osak
kuusyritysten osalta [abstract]

text block

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista osak
kuusyritysten osalta [text
block]

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuvatuista rahoitusvaroista osakkuusyritysten osalta.
IFRS 4 39J – Voimassaolon
[Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusva päättymispäivä 1.1.2021
rat, käypä arvo]

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAssoci
atesLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista osak
kuusyritysten osalta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

DisclosureOfDetailedInforma table
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAssociat
esTable

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista osak
kuusyritysten osalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatuista rahoitusvaroista osakkuusyritysten
osalta.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAssoci
atesAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/356

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJointVen
turesAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista yhteis
yritysten osalta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJointVen
turesExplanatory

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista yhteis
yritysten osalta [text block]

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatuista rahoitusvaroista yhteisyritysten osalta. [Viit
taus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat,
käypä arvo]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJointVen
turesLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista yhteis
yritysten osalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma table
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJointVen
turesTable

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 4:n kappaleessa
4:n kappaleessa 39E(a) kuva 39E(a) kuvatuista rahoitusvaroista yhteisyritysten osalta.
tuista rahoitusvaroista yhteis
yritysten osalta [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4LineItems

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuva
tuista rahoitusvaroista [line
items]

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/357

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yksityiskohtaiset tiedot IFRS Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 4:n kappaleessa
4:n kappaleessa 39E(a) kuva 39E(a) kuvatuista rahoitusvaroista.
tuista rahoitusvaroista [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstrument
sExplanatory

text block

Yksityiskohtaiset tiedot rahoi Yksityiskohtaiset tiedot rahoitusinstrumenteista. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusinstrumenteista [text
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]
IFRS 7 31, tilinpäätöksessä
block]
esitettävät tiedot: IFRS 7 7,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35K

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauskohteista [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutHedgedItemsExplana
tory

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauskohteista [text block]

Yksityiskohtaiset tiedot suojauskohteista. [Viittaus: Suo
jauskohteet [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsLineIt
ems

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauskohteista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

table

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauskohteista [table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot suojaus
kohteista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

text block

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauksista [text block]

Yksityiskohtaiset tiedot suojauksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 B

16.12.2019

table

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Table

FI

ifrs-full

L 326/358

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsTable

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jausinstrumenteista [abstract]

text block

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jausinstrumenteista [text
block]

Yksityiskohtaiset tiedot suojausinstrumenteista. [Viittaus:
Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 A

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jausinstrumenteista [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jausinstrumenteista [table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot suo
jausinstrumenteista.

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Yksityiskohtaiset tiedot
aineettomista hyödykkeistä
[text block]

Yksityiskohtaiset tiedot aineettomista hyödykkeistä. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]
IAS 38 118

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutInvestmentProperty
Explanatory

text block

Yksityiskohtaiset tiedot sijoi
tuskiinteistöistä [text block]

Yksityiskohtaiset tiedot sijoituskiinteistöistä. [Viittaus:
Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 A

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32 A
L 326/359

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Yksityiskohtaiset tiedot
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcession
ArrangementsExplanatory

text block

Yksityiskohtaiset tiedot palve Yksityiskohtaiset tiedot palvelutoimilupajärjestelyistä.
lutoimilupajärjestelyistä [text [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersTable

Yksityiskohtaiset tiedot aineellisista käyttöomaisuushyö
dykkeistä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6

Tiedot asiakassopimuksista
saatujen myyntituottojen
jaottelusta [abstract]

text block

table

Tiedot asiakassopimuksista
saatujen myyntituottojen
jaottelusta [text block]

Tiedot asiakassopimuksista saatujen myyntituottojen jaot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
telusta. [Viittaus: Myyntituotot asiakassopimuksista]
IFRS 15 114

Tiedot asiakassopimuksista
saatujen myyntituottojen
jaottelusta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot asiakassopimuksista
saatujen myyntituottojen
jaottelusta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot asiakassopimuksista saa
tujen myyntituottojen jaottelusta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 114

16.12.2019

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/360

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

DisclosureOfDividendsExplana text block
tory

Tiedot osingoista [text block] Osingoista esitettävät tiedot. Osingot ovat voittojen jaka
mista oman pääoman sijoittajille näiden tietystä osakela
jista omistaman osuuden suhteessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShare
Explanatory

text block

Tiedot osakekohtaisesta
tuloksesta [text block]

Kaikki osakekohtaisesta tuloksesta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChange
OfInvestmentEntityStatusOnFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Tiedot sijoitusyhtiöstatuksen
muutoksen vaikutuksesta
tilinpäätökseen [text block]

Tiedot sijoitusyhtiöstatuksen muutoksen vaikutuksesta
tilinpäätökseen. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 9B

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChan
gesInForeignExchangeRatesEx
planatory

text block

Tiedot valuuttakurssien muu Kaikki valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta esitettä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tosten vaikutuksesta [text
vät tiedot.
IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät
block]
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
Abstract

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/361

Tiedot alun perin kirjattujen
vakuutussopimusten vaiku
tuksesta [abstract]

FI

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

DisclosureOfDiscontinuedOp
erationsExplanatory

Tiedot lopetetuista toimin
noista [text block]

Dokumentaation nimike

Tiedot lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Lopetetut toi
minnot [member]]

ifrs-full

text block

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot alun perin kirjattujen
vakuutussopimusten vaiku
tuksesta [text block]

Tiedot kauden aikana alun perin kirjattujen vakuutusso
pimusten vaikutuksesta. [Viittaus: Vakuutussopimukset
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
LineItems

ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 – Voimaantulo
1.1.2021

Tiedot alun perin kirjattujen
vakuutussopimusten vaiku
tuksesta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

DisclosureOfEffectOfInsurance table
ContractsInitiallyRecog
nisedTable

Tiedot alun perin kirjattujen
vakuutussopimusten vaiku
tuksesta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot kauden aikana alun perin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattujen vakuutussopimusten vaikutuksesta.
IFRS 17 107 – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfEffectOfInsurance text block
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/362

Etuliite

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossAbstract

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
text block
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossExplanatory

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan [text block]

Tiedot overlay-lähestymistapaan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta voittoa tai tappiota koskevaan
laskelmaan.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L e – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesAb
stract

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan osakkuusyri
tysten osalta [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesEx
planatory

Tiedot overlay-lähestymista Tiedot overlay-lähestymistapaan liittyvän luokittelun
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta voittoa tai tappiota koskevaan
muutoksen vaikutuksesta
laskelmaan osakkuusyritysten osalta.
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan osakkuusyri
tysten osalta [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociates
LineItems

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan osakkuusyri
tysten osalta [line items]

ifrs-full

table
DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForAssociatesTable

Tiedot overlay-lähestymista Taulukko, jossa esitetään tiedot Overlay-lähestymistapaan
paan liittyvän luokittelun
liittyvän luokittelun muutoksen vaikutuksesta voittoa tai
muutoksen vaikutuksesta
tappiota koskevaan laskelmaan osakkuusyritysten osalta.
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan osakkuusyri
tysten osalta [table]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVen
turesAbstract

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan yhteisyritys
ten osalta [abstract]

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran
Euroopan unionin virallinen lehti

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

L 326/363

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot overlay-lähestymistapaan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta voittoa tai tappiota koskevaan
laskelmaan yhteisyritysten osalta.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVentures
LineItems

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan yhteisyritys
ten osalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
table
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVen
turesTable

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan yhteisyritys
ten osalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot overlay-lähestymistapaan
liittyvän luokittelun muutoksen vaikutuksesta voittoa tai
tappiota koskevaan laskelmaan yhteisyritysten osalta.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossLineItems

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

16.12.2019

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan yhteisyritys
ten osalta [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

text block
DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossForJointVenture
sExplanatory

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/364

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Taulukko, jossa esitetään tiedot overlay-lähestymistapaan
liittyvän luokittelun muutoksen vaikutuksesta voittoa tai
tappiota koskevaan laskelmaan.

ifrs-full

DisclosureOfEffectsOfChan
text block
gesInParentsOwnershipInter
estInSubsidiaryThatDoNotRe
sultInLossOfControlOnEquity
AttributableToOwnersOfParent
Explanatory

Tiedot vaikutuksista, joita
emoyrityksen omistajille kuu
luvaan omaan pääomaan on
emoyrityksen tytäryrityksestä
omistaman osuuden muutok
silla, jotka eivät johda mää
räysvallan menettämiseen
[text block]

Taulukko, joka osoittaa, mitä vaikutuksia emoyrityksen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omistajille kuuluvaan omaan pääomaan on emoyrityksen IFRS 12 18
tytäryrityksestä omistaman osuuden muutoksilla, jotka
eivät johda määräysvallan menettämiseen.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefit
sExplanatory

Tiedot työsuhde-etuuksista
[text block]

Kaikki työsuhde-etuuksista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 Soveltamisala

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable text block
SegmentsExplanatory

Tiedot yhteisön toimintaseg
menteistä [text block]

Kaikki yhteisön toimintasegmenteistä esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRe
portingPeriodExplanatory

Tiedot raportointikauden
Kaikki raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
päättymisen jälkeisistä tapah mista esitettävät tiedot.
IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät
tumista [text block]
tiedot

text block

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L e – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

L 326/365

Tiedot overlay-lähestymista
paan liittyvän luokittelun
muutoksen vaikutuksesta
voittoa tai tappiota koske
vaan laskelmaan [table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfEffectOfOver
table
layApproachReclassificationOn
ProfitOrLossTable

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

DisclosureOfExpensesByNature text block
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndE
valuationAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

Kuvaus laskennallisen vero
saamisen kirjaamista tukevan
näytön luonteesta, kun sen
hyödyntäminen riippuu vas
taisesta verotettavasta tulosta,
joka ylittää veronalaisten
väliaikaisten erojen purkautu
misesta syntyvät voitot ja
kun yhteisö on tehnyt tap
piota maassa, johon lasken
nallinen verosaaminen liittyy

Kuvaus laskennallisen verosaamisen kirjaamista tukevan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 82
näytön luonteesta, kun: (a) laskennallisen verosaamisen
hyödyntäminen riippuu vastaisesta verotettavasta tulosta,
joka ylittää olemassa olevien veronalaisten väliaikaisten
erojen purkautumisesta syntyvät voitot; ja (b) kun yhteisö
on tehnyt tappiota joko tarkasteltavana olevalla tai sitä
edeltävällä kaudella maassa, johon laskennallinen vero
saaminen liittyy. [Viittaus: Väliaikaiset erot [member];
Laskennallisen verosaaminen, kun sen hyödyntäminen
riippuu vastaisesta verotettavasta tulosta, joka ylittää
veronalaisten väliaikaisten erojen purkautumisesta synty
vät voitot ja kun yhteisö on tehnyt tappiota maassa,
johon laskennallinen verosaaminen liittyy]

Tiedot kuluista kululajeittain
[text block]

Tiedot kuluista kululajeittain. [Viittaus: Kulut
kululajeittain]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

text block

Tiedot kuluista [text block]

Tiedot kuluista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

text block

Tiedot aktivoiduista etsintäja arviointimenoista [text
block]

Kaikki aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista esitettä
vät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot ulkoisista luottoriski
luokista [abstract]

16.12.2019

ifrs-full

text

Viitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfEvidenceSupport
ingRecognitionOfDeferredTax
AssetsDependentOnFutureTax
ableProfitsAndEntityHasSuf
feredALossInCurrentOrPreced
ingPeriodExplanatory

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/366

Etuliite

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

esimerkki: IFRS 7 IG24 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

esimerkki: IFRS 7 IG24 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

FI

Elementin nimi / URI-rooli

16.12.2019

Etuliite

Tiedot ulkoisista luottoriskiluokista. [Viittaus: Ulkoiset
luottoriskiluokat [member]]

Tiedot ulkoisista luottoriski
luokista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot ulkoisista luottoriski
luokista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot ulkoisista luottoriskiluo
kista.

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInforma
tionForEachBusinessCombina
tionIsImpracticable

text

Selostus siitä ja syyt siihen,
että tietojen antaminen liike
vaihdosta ja voitoista tai tap
pioista ei ole käytännössä
mahdollista

Selostus siitä ja syyt siihen, ettei ole käytännössä mahdol tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lista esittää tietoja hankinnan kohteen liikevaihdosta ja
IFRS 3 B64 q
voitoista (tai tappioista) ei ole käytännössä mahdollista
hankinnan kohteen hankinta-ajankohdan jälkeisen liike
vaihdon ja voiton tai tappion ja syntyneen yhteisökoko
naisuuden liikevaihdon ja voiton tai tappion osalta ikään
kuin kaikki tapahtuneet liiketoimintojen yhdistämiset oli
sivat toteutuneet kyseisen tilikauden alussa. [Viittaus: Lii
ketoimintojen yhdistäminen [member]; Tuotot]

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Tiedot käyvän arvon määrit
tämisestä [text block]

Kaikki käyvän arvon määrittämisestä esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot

L 326/367

Tiedot ulkoisista luottoriski
luokista [text block]

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

Viitteet

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisestä [abstract]

text block

table

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisestä [text block]

Tiedot varojen käyvän arvon määrittämisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisestä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisestä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

Tiedot oman pääoman käyvän arvon määrittämisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisestä
[abstract]

text block

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisestä
[text block]

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/368

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

table

Dokumentaation nimike

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisestä
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisestä
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot oman pääoman käyvän
arvon määrittämisestä.

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93
Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Tiedot velkojen käyvän arvon
määrittämisestä [abstract]

text block

Tiedot velkojen käyvän arvon Tiedot velkojen käyvän arvon määrittämisestä.
määrittämisestä [text block]

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

Tiedot velkojen käyvän arvon Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
määrittämisestä [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.
L 326/369

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

table

Nimike

Dokumentaation nimike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEach text block
InvestmentInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeExplana
tory

Tiedot sellaisten oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjen sijoitusten käy
västä arvosta, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi [text block]

Tiedot sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumenttei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hin tehtyjen sijoitusten käyvästä arvosta, jotka yhteisö on IFRS 7 11A c
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan text block
cialAssetsAndFinancialLiabili
tiesAndReclassificationExplana
tory

IFRS 7.29 b:ssä ja IFRS 7.29
c:ssä kuvattujen sopimusten
kirjanpitoarvon ja käyvän
arvon mahdollisista eroista
esitettävät tiedot [text block]

Kirjanpitoarvon ja käyvän arvon mahdollisista eroista esi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettävät tiedot seuraavien osalta: (a) sijoitukset oman pää IFRS 7 30 – Voimassaolon
oman ehtoisiin instrumentteihin, joilla ei ole toimivilla
päättymispäivä 1.1.2021
markkinoilla noteerattua hintaa (tai tällaisiin oman pää
oman ehtoisiin instrumentteihin sidotut johdannaiset) ja
jotka arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää
arvoa ei voida määrittää luotettavasti; ja (b) sopimukset,
jotka sisältävät oikeuden harkinnanvaraiseen osuuteen
ylijäämästä, jos kyseisen oikeuden käypää arvoa ei voida
määrittää luotettavasti.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

Tiedot rahoitusinstrumenttien Tiedot rahoitusinstrumenttien käyvästä arvosta. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
käyvästä arvosta [text block] Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Käypä arvo
[member]]

text block

16.12.2019

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Tiedot velkojen käyvän arvon Taulukko, jossa esitetään tiedot velkojen käyvän arvon
määrittämisestä [table]
määrittämisestä.

Viitteet

L 326/370

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Tiedot sellaisten oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjen sijoitusten käy
västä arvosta, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeLineItems

Tiedot sellaisten oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjen sijoitusten käy
västä arvosta, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest table
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeTable

Tiedot sellaisten oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjen sijoitusten käy
västä arvosta, jotka on
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot sellaisten oman pääoman tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehtoisiin instrumentteihin tehtyjen sijoitusten käyvästä
IFRS 7 11A c
arvosta, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsAbstract

Tiedot järjestelyyn kuuluvien
varojen käyvästä arvosta
[abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplana
tory

text block

Dokumentaation nimike

Tiedot järjestelyyn kuuluvien Tiedot etuuspohjaiseen järjestelyyn kuuluvien varojen
varojen käyvästä arvosta [text käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat
block]
[member]; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 142

Tiedot järjestelyyn kuuluvien Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
varojen käyvästä arvosta [line teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot järjestelyyn kuuluvien
varojen käyvästä arvosta
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot etuuspohjaiseen järjeste
lyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 142

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/372

Etuliite

Tiedot oletushankintamenona
käytettävistä erien käyvistä
arvoista [abstract]

text block

16.12.2019

Tiedot oletushankintamenona Tiedot käyvistä arvoista, joita käytetään yhteisön avaa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käytettävistä erien käyvistä
vassa IFRS-taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkei IFRS 1 30
arvoista [text block]
den, sijoituskiinteistöjen tai aineettomien hyödykkeiden
oletushankintamenona. [Viittaus: Aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet; Sijoituskiinteistöt; Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot oletushankintamenona Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
käytettävistä erien käyvistä
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
arvoista [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

ifrs-full

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx text block
penseExplanatory

Tiedot rahoitustuotoista (tai - Tiedot rahoitustuotoista (tai -kuluista). [Viittaus: Rahoi
kuluista) [text block]
tustuotot (tai -kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx text block
planatory

Tiedot rahoitustuotoista [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAb
stract

Tiedot rahoitusvaroista
[abstract]

table

FI

ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 30

text block
DisclosureOfFeeAndCommis
sionIncomeExpenseExplanatory

Tiedot palkkiotuotoista (tai kuluista) [text block]

Tiedot palkkiotuotoista (tai -kuluista). [Viittaus: Palkkio
tuotot (tai -kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

text block

Tiedot rahoituskuluista [text
block]

Tiedot rahoituskuluista. [Viittaus: Rahoituskulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedot oletushankintamenona Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisön avaavassa IFRSkäytettävistä erien käyvistä
taseessa oletushankintamenona käytettävistä erien käy
arvoista [table]
vistä arvoista.

Tiedot rahoitustuotoista. [Viittaus: Rahoitustuotot

16.12.2019

Etuliite

L 326/373

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWith
NegativeCompensationAbstract

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin sellaiset IFRS 9:ään teh
dyt muutokset ovat vaikutta
neet, jotka koskevat ennen
eräpäivää tapahtuvaa maksua
koskevia ominaisuuksia, joi
hin liittyy negatiivinen kor
vaus [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf text block
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWith
NegativeCompensationExplana
tory

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin sellaiset IFRS 9:ään teh
dyt muutokset ovat vaikutta
neet, jotka koskevat ennen
eräpäivää tapahtuvaa maksua
koskevia ominaisuuksia, joi
hin liittyy negatiivinen kor
vaus [text block]

Tiedot rahoitusvarojen nimenomaisesta luokittelusta, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on seurausta IFRS 9:ään tehdyistä muutoksista, jotka liit IFRS 9 7.2.34
tyvät ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin omi
naisuuksiin, joihin liittyy negatiivinen korvaus.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWith
NegativeCompensationLineIt
ems

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin sellaiset IFRS 9:ään teh
dyt muutokset ovat vaikutta
neet, jotka koskevat ennen
eräpäivää tapahtuvaa maksua
koskevia ominaisuuksia, joi
hin liittyy negatiivinen kor
vaus [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf table
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWith
NegativeCompensationTable

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin sellaiset IFRS 9:ään teh
dyt muutokset ovat vaikutta
neet, jotka koskevat ennen
eräpäivää tapahtuvaa maksua
koskevia ominaisuuksia, joi
hin liittyy negatiivinen kor
vaus [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvarojen nimen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisesta luokittelusta, joka on seurausta IFRS 9:ään teh IFRS 9 7.2.34
dyistä muutoksista, jotka liittyvät ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

Tiedot rahoitusvaroista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [abstract]

FI

ifrs-full

L 326/374

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusvaroista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [text block]

Tiedot rahoitusvaroista IFRS 9:n soveltamisen aloittami
sajankohdalta.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9LineItems

Tiedot rahoitusvaroista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt table
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

Tiedot rahoitusvaroista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvaroista IFRS 9:n
soveltamisen aloittamisajankohdalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsEx text block
planatory

Tiedot rahoitusvaroista [text
block]

Tiedot rahoitusvaroista. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sHeldForTradingExplanatory

Tiedot kaupankäyntitarkoi
Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitus
tuksessa pidettävistä rahoitus varoista. [Viittaus: Rahoitusvarat]
varoista [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sLineItems

text block

Tiedot rahoitusvaroista [line
items]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

L 326/375

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialAssetsAt text block
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Explanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedAbstract

Tiedot rahoitusvaroista
[table]

Viitteet

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvaroista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 7

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin liittyvä suoritus on vii
västynyt tai joiden arvo on
alentunut [text block]

Tiedot rahoitusvaroista, joihin liittyvä suoritus on viiväs
tynyt tai joiden arvo on alentunut. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 37 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin liittyvä suoritus on vii
västynyt tai joiden arvo on
alentunut [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin liittyvä suoritus on vii
västynyt tai joiden arvo on
alentunut [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvaroista, joihin
liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on
alentunut.

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin liittyvä suoritus on vii
västynyt tai joiden arvo on
alentunut [abstract]

text block

table

Tiedot rahoitusvaroista, joi
hin sovelletaan overlay-lähes
tymistapaa [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 37 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

ifrs-full

table

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialAsset
sTable

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/376

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForAssociatesTable

text block

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusvaroista, joi
Tiedot rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähesty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hin sovelletaan overlay-lähes mistapaa.
IFRS 4 39L b – Tulee voimaan,
tymistapaa [text block]
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

Tiedot osakkuusyritysten
rahoitusvaroista, joihin sovel
letaan overlay-lähestymista
paa [abstract]

text block

Tiedot osakkuusyritysten
Tiedot osakkuusyritysten rahoitusvaroista, joihin sovelle
rahoitusvaroista, joihin sovel taan overlay-lähestymistapaa.
letaan overlay-lähestymista
paa [text block]

Tiedot osakkuusyritysten
rahoitusvaroista, joihin sovel
letaan overlay-lähestymista
paa [line items]

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

L 326/377

Tiedot osakkuusyritysten
Taulukko, jossa esitetään tiedot sellaisista osakkuusyritys
rahoitusvaroista, joihin sovel ten rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähesty
letaan overlay-lähestymista
mistapaa.
paa [table]

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForJointVenturesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedLineItems

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot yhteisyritysten rahoi
tusvaroista, joihin sovelletaan
overlay-lähestymistapaa
[abstract]

text block

Tiedot yhteisyritysten rahoi Tiedot yhteisyritysten rahoitusvaroista, joihin sovelletaan
tusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.
overlay-lähestymistapaa [text
block]

Tiedot yhteisyritysten rahoi
tusvaroista, joihin sovelletaan
overlay-lähestymistapaa [line
items]

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot yhteisyritysten rahoi Taulukko, jossa esitetään tiedot sellaisista yhteisyritysten
tusvaroista, joihin sovelletaan rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymista
overlay-lähestymistapaa
paa.
[table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

16.12.2019

Tiedot rahoitusvaroista, joi
Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
hin sovelletaan overlay-lähes teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
tymistapaa [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedForJointVenturesAb
stract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/378

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriod
WhichDoNotQualifyForDere
cognitionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriod
WhichDoNotQualifyForDere
cognitionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriod
WhichDoNotQualifyForDere
cognitionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriod
WhichDoNotQualifyForDere
cognitionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

Tiedot rahoitusvaroista, joi
Taulukko, jossa esitetään tiedot sellaisista rahoitusva
hin sovelletaan overlay-lähes roista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.
tymistapaa [table]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

Tiedot siirretyistä rahoitusva
roista, joita ei ole kirjattu
pois taseesta kokonaan
[abstract]

text block

Tiedot siirretyistä rahoitusva Tiedot siirretyistä rahoitusvaroista, joita ei ole kirjattu
roista, joita ei ole kirjattu
pois taseesta kokonaan. [Viittaus: Siirretyt rahoitusvarat,
pois taseesta kokonaan [text joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan [member]]
block]

Tiedot siirretyistä rahoitusva
roista, joita ei ole kirjattu
pois taseesta kokonaan [line
items]

table

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot siirretyistä rahoitusva Taulukko, jossa esitetään tiedot siirretyistä rahoitusva
roista, joita ei ole kirjattu
roista, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan.
pois taseesta kokonaan
[table]

Yksityiskohtaiset tiedot rahoi
tusinstrumenteista [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D

L 326/379

ifrs-full

table

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
AppliedTable

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsAtFairValueThroughProfi
tOrLossExplanatory

Tiedot käypään arvoon tulos Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista
vaikutteisesti arvostettavista
rahoitusinstrumenteista. [Viittaus: Käypä arvo [member];
rahoitusinstrumenteista [text Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateAb
stract

Tiedot rahoitusinstrumen
teista korkotyypeittäin
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfIntere
stRateTable

table

Tiedot rahoitusinstrumen
Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusinstrumenteista
teista korkotyypeittäin [table] korkotyypittäin.

yleinen käytäntö: IFRS 7 39

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLossEx
planatory

text block

Tiedot käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettaviksi
nimenomaisesti luokitelluista
rahoitusinstrumenteista [text
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
FI

Tiedot rahoitusinstrumen
teista korkotyypeittäin [text
block]

Tiedot rahoitusinstrumenteista korkotyypeittäin. [Viittaus: yleinen käytäntö: IFRS 7 39
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

Tiedot rahoitusinstrumen
teista korkotyypeittäin [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

16.12.2019

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi
nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

L 326/380

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Tiedot rahoitusinstrumen
teista [text block]

Kaikki rahoitusinstrumenteista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 Soveltamisala

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsHeldForTradingExplana
tory

text block

Tiedot kaupankäyntitarkoi
tuksessa pidettävistä rahoi
tusinstrumenteista [text
block]

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoi
tusinstrumenteista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAbstract

Tiedot rahoitusveloista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationAbstract

Tiedot rahoitusveloista, joihin
sellaiset IFRS 9:ään tehdyt
muutokset ovat vaikuttaneet,
jotka koskevat ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua kos
kevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus
[abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

table

Yksityiskohtaiset tiedot rahoi Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot rahoi
tusinstrumenteista [table]
tusinstrumenteista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 31, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 7,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35K

Euroopan unionin virallinen lehti

Yksityiskohtaiset tiedot rahoi Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
tusinstrumenteista [line
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

L 326/381

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Explanatory

table

Viitteet

Tiedot rahoitusveloista, joihin
sellaiset IFRS 9:ään tehdyt
muutokset ovat vaikuttaneet,
jotka koskevat ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua kos
kevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus
[text block]

Tiedot rahoitusvelkojen nimenomaisesta luokittelusta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka on seurausta IFRS 9:ään tehdyistä muutoksista, jotka IFRS 9 7.2.34
liittyvät ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin
ominaisuuksiin, joihin liittyy negatiivinen korvaus.

Tiedot rahoitusveloista, joihin
sellaiset IFRS 9:ään tehdyt
muutokset ovat vaikuttaneet,
jotka koskevat ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua kos
kevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot rahoitusveloista, joihin
sellaiset IFRS 9:ään tehdyt
muutokset ovat vaikuttaneet,
jotka koskevat ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua kos
kevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvelkojen nimen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisesta luokittelusta, joka on seurausta IFRS 9:ään teh IFRS 9 7.2.34
dyistä muutoksista, jotka liittyvät ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus.

Tiedot rahoitusveloista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [abstract]

text block

Tiedot rahoitusveloista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [text block]

Tiedot rahoitusveloista IFRS 9:n soveltamisen aloittamisa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jankohdalta.
IFRS 7 42I

16.12.2019

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/382

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot rahoitusveloista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

table

Tiedot rahoitusveloista IFRS
9:n soveltamisen aloittamisa
jankohdalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusveloista IFRS 9:n
soveltamisen aloittamisajankohdalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Tiedot rahoitusveloista [text
block]

Tiedot rahoitusveloista. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesHeldForTradingExplanatory

text block

Tiedot kaupankäyntitarkoi
Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitus
tuksessa pidettävistä rahoitus veloista. [Viittaus: Rahoitusvelat]
veloista [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esTable

table

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedot rahoitusveloista [line
items]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot rahoitusveloista [table] Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusveloista.

L 326/383

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 7

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfFinancialRiskMan text block
agementExplanatory

Tiedot rahoitusriskien hallin
nasta [text block]

Tiedot yhteisön rahoitusriskin hallinnan menettelyta
voista ja periaatteista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdop
tionExplanatory

text block

Tiedot ensimmäisestä
käyttöönotosta [text block]

Kaikki yhteisön ensimmäisestä IFRS-standardien
käyttöönotosta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplana
tory

text block

Tiedot strukturoidun yhtei
sön rahoitusmuodoista ja nii
den voimassaoloajan painote
tusta keskiarvosta [text block]

Tiedot strukturoitujen yhteisöjen rahoitusmuodoista
(esim. sijoitustodistukset tai keskipitkän aikavälin velka
kirjat) ja niiden voimassaoloajan painotetusta
keskiarvosta.

esimerkki: IFRS 12 B26 g

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAd
text block
ministrativeExpenseExplanatory

Tiedot yleiskuluista ja hallin
non kuluista [text block]

Tiedot yleiskuluista ja hallinnon kuluista. [Viittaus: Hal
linnon kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

text block

Tiedot yleisestä suojauslas
kennasta [text block]

Kaikki yleisestä suojauslaskennasta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 Suojauslaskenta

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInforma
tionAboutFinancialStatement
sExplanatory

text block

Tilinpäätöstä koskevat yleiset
tiedot [text block]

Kaikki tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easAbstract

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Tiedot maantieteellisistä
alueista [abstract]

FI

ifrs-full

L 326/384

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot maantieteellisistä
alueista [text block]

Tiedot maantieteellisistä alueista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easLineItems

Tiedot maantieteellisistä
alueista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easTable

table

Tiedot maantieteellisistä
alueista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot maantieteellisistä alueista. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

text block

Tiedot toiminnan jatkuvuu
desta [text block]

Tiedot yhteisön kyvystä jatkaa toimintaansa.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplana
tory

text block

Tiedot liikearvosta [text
block]

Tiedot liikearvosta. [Viittaus: Liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAllo
catedToCashgeneratingUnitEx
planatory

text

Tiedot liikearvosta, jota ei ole Syyt, joiden vuoksi liiketoimintojen yhdistämisessä han
kohdistettu rahavirtaa tuotta kittua liikearvoa ei ole kohdistettu rahavirtaa tuottavalle
valle yksikölle
yksikölle (yksikköjen ryhmälle). [Viittaus: Liikearvo;
Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfGeographicalArea text block
sExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 133

L 326/385

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

DisclosureOfHedgeAc
countingAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauksista [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting text block
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccount
ingTable

ifrs-full

ifrs-full

Tiedot julkisista avustuksista
[text block]

Kaikki julkisista avustuksista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

Tiedot suojauslaskennasta
[text block]

Tiedot suojauslaskennasta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauksista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Yksityiskohtaiset tiedot suo
jauksista [table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot
suojauksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

DisclosureOfHowEntityAggre
gatedInterestsInSimilarEntitie
sExplanatory

text block

Tieto siitä, kuinka yhteisö on
yhdistänyt osuutensa saman
kaltaisissa yhteisöissä [text
block]

Tieto siitä, kuinka yhteisö on yhdistänyt osuutensa
samankaltaisissa yhteisöissä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B3

DisclosureOfHyperinflation
aryReportingExplanatory

text block

Tiedot raportoinnista hype
rinflaatiomaissa [text block]

Kaikki taloudellisesta raportoinnista hyperinflaatiomaissa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
esitettävät tiedot.
IAS 29 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

16.12.2019

ifrs-full

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/386

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossAbstract

Tiedot arvonalentumistap
piosta ja arvonalentumistap
pion peruutuksesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
text block
sAndReversalOfImpairmentLos
sExplanatory

Tiedot arvonalentumistap
piosta ja arvonalentumistap
pion peruutuksesta [text
block]

Tiedot arvonalentumistappiosta ja arvonalentumistap
pion peruutuksesta. [Viittaus: Arvonalentumistappio;
Arvonalentumistappion peruuttaminen]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossLineItems

Tiedot arvonalentumistap
piosta ja arvonalentumistap
pion peruutuksesta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossTable

Tiedot arvonalentumistap
piosta ja arvonalentumistap
pion peruutuksesta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot arvonalentumistappiosta
ja arvonalentumistappion peruutuksesta.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedAbstract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126

L 326/387

Tiedot kirjatusta tai peruute
tusta arvonalentumistap
piosta rahavirtaa tuottavan
yksikön osalta [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126
Euroopan unionin virallinen lehti

table

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot kirjatusta tai peruute
tusta arvonalentumistap
piosta rahavirtaa tuottavan
yksikön osalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedTable

table

Tiedot kirjatusta tai peruute
tusta arvonalentumistap
piosta rahavirtaa tuottavan
yksikön osalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahavirtaa tuottavan yksi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kön kirjatusta tai peruutetusta arvonalentumistappiosta. IAS 36 130 d ii

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAs
setsExplanatory

text block

Tiedot omaisuuserien arvon
alentumisesta [text block]

Kaikki omaisuuserien arvon alentumisesta esitettävät
tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxEx
planatory

text block

Tiedot tuloverosta [text
block]

Kaikki tuloverosta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGood
sOrServicesReceive
dOtherEquityInstruments
GrantedDuringPeriodExplana
tory

text block

Tiedot vastaanotettujen tava
roiden ja palvelujen käyvän
arvon epäsuorasta määrittä
misestä, kauden aikana
myönnetyt muut oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[text block]

Tiedot yhteisön muita oman pääoman ehtoisia instru
mentteja (muita kuin osakeoptioita) vastaan saatujen
tavaroiden ja palvelujen käyvän arvon epäsuorasta mää
rittämisestä myönnettyjen oman pääoman ehtoisten
instrumenttien käypään arvoon perustuen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 b

FI

ifrs-full

L 326/388

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot vastaanotettujen tava
roiden ja palvelujen käyvän
arvon epäsuorasta määrittä
misestä, osakeperusteisia
maksuja koskevat järjestelyt,
joihin on tehty muutoksia
kauden aikana [text block]

Tiedot osakeperusteisia maksuja koskeviin järjestelyihin
liittyviä yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja
(muita kuin osakeoptioita) vastaan saatujen tavaroiden ja
palvelujen käyvän arvon epäsuorasta määrittämisestä
myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käypään arvoon perustuen.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGood
sOrServicesReceivedShareOp
tionsGrantedDuringPeriodEx
planatory

Tiedot vastaanotettujen tava
roiden ja palvelujen käyvän
arvon epäsuorasta määrittä
misestä, kauden aikana
myönnetyt osakeoptiot [text
block]

Tiedot yhteisön osakeoptioita vastaan saatujen tavaroiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja palvelujen käyvän arvon epäsuorasta määrittämisestä
IFRS 2 47 a
myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käypään arvoon perustuen.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationExplanatory

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 c

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfIndirectMeasure
text block
mentOfFairValueOfGood
sOrServicesReceivedShare
basedPaymentArrange
mentsModifiedDuringPeriodEx
planatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Hintasäännellyistä toimin
noista esitettävät tiedot
[abstract]

text block

Hintasäännellyistä toimin
noista esitettävät tiedot [text
block]

Hintasäännellyistä toiminnoista esitettävät tiedot. Hinta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sääntelyllä tarkoitetaan hinnanasettamisnormistoa, jonka IFRS 14 Selostus
mukaan määrätään hinnat, joita asiakkailta voidaan periä hintasäännellyistä toiminnoista
tavaroista tai palveluista, ja jota valvoo hinnansääntely
taho.
L 326/389

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Hintasäännellyistä toimin
noista esitettävät tiedot
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot hintasäännellyistä
toiminnoista.

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAgriculturalProduceAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAgriculturalProduceEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAgriculturalProduce
LineItems

Maataloustuotteista esitettävät Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
tiedot [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
table
AboutAgriculturalProduceTable

Maataloustuotteista esitettävät Taulukko, jossa esitetään tiedot maataloustuotteista.
tiedot [table]

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 Selostus
hintasäännellyistä toiminnoista

Maataloustuotteista esitettävät
tiedot [abstract]

text block

Maataloustuotteista esitettävät Maataloustuotteista esitettävät tiedot. Maataloustuotteet
tiedot [text block]
ovat yhteisön biologisista hyödykkeistä korjuun kautta
saatuja tuotteita. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 46 b ii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 46 b ii

16.12.2019

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationLineItems

FI

Hintasäännellyistä toimin
noista esitettävät tiedot [line
items]

ifrs-full

Viitteet

L 326/390

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfInformation
AboutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAbstract

Esitettävät tiedot hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen kirjatuista
määristä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
text block
AboutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesExplanatory

Esitettävät tiedot hintasäänte Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen kirja
lystä johtuvien siirtyvien
tuista määristä esitettävät tiedot. [Viittaus: Hintasäänte
erien saldojen kirjatuista
lystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]
määristä [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesLineItems

Esitettävät tiedot hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen kirjatuista
määristä [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensiveIn
comeAsResultOfHedgeAc
countingAbstract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 Selostus kirjatuista
määristä

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

table

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Esitettävät tiedot hintasäänte Taulukko, jossa esitetään tiedot hintasääntelystä johtuvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lystä johtuvien siirtyvien
siirtyvien erien saldojen kirjatuista määristä.
IFRS 14 Selostus kirjatuista
erien saldojen kirjatuista
määristä
määristä [table]

Esitettävät tiedot laajaan
tuloslaskelmaan suojauslas
kennan tuloksena vaikutta
neista määristä [abstract]
L 326/391

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensiveIn
comeAsResultOfHedgeAc
countingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensiveIn
comeAsResultOfHedgeAc
countingTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

text block

table

Dokumentaation nimike

Viitteet

Esitettävät tiedot laajaan
tuloslaskelmaan suojauslas
kennan tuloksena vaikutta
neista määristä [text block]

Esitettävät tiedot laajaan tuloslaskelmaan suojauslasken
nan tuloksena vaikuttaneista määristä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C

Esitettävät tiedot laajaan
tuloslaskelmaan suojauslas
kennan tuloksena vaikutta
neista määristä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Esitettävät tiedot laajaan
tuloslaskelmaan suojauslas
kennan tuloksena vaikutta
neista määristä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot laajaan tuloslaskelmaan
suojauslaskennan tuloksena vaikuttaneista määristä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C

Konsernitilinpäätökseen sisäl Konsernitilinpäätökseen sisältyvistä strukturoiduista
tyvistä strukturoiduista yhtei yhteisöistä esitettävät tiedot. [Viittaus: Konsernitilinpää
söistä esitettävät tiedot [text
tökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [member]]
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 Niiden riskien luonne,
jotka liittyvät yhteisön osuuksiin
konsernitilinpäätökseen
sisältyvissä strukturoiduissa
yhteisöissä

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutAmountsThatAffected
StatementOfComprehensiveIn
comeAsResultOfHedgeAc
countingExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/392

Etuliite

Konsernitilinpäätökseen sisäl
tyvistä strukturoiduista yhtei
söistä esitettävät tiedot
[abstract]

text block

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossEx
planatory

table

Dokumentaation nimike

Konsernitilinpäätökseen sisäl
tyvistä strukturoiduista yhtei
söistä esitettävät tiedot [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Konsernitilinpäätökseen sisäl Taulukko, jossa esitetään tiedot konsernitilinpäätökseen
tyvistä strukturoiduista yhtei sisältyvistä strukturoiduista yhteisöistä.
söistä esitettävät tiedot [table]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 Niiden riskien luonne,
jotka liittyvät yhteisön osuuksiin
konsernitilinpäätökseen
sisältyvissä strukturoiduissa
yhteisöissä

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitelluista luot
toriskille alttiina olevista koh
teista esitettävät tiedot
[abstract]

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Käypään arvoon tulosvaikut Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettaviksi nimen omaisesti luokitelluista luottoriskille alttiina olevista koh IFRS 7 24G
omaisesti luokitelluista luot teista esitettävät tiedot.
toriskille alttiina olevista koh
teista esitettävät tiedot [text
block]
L 326/393

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Explanatory

table

Dokumentaation nimike

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitelluista luot
toriskille alttiina olevista koh
teista esitettävät tiedot [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut Taulukko, jossa esitetään tiedot käypään arvoon tulosvai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettaviksi nimen kutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokitelluista
IFRS 7 24G
omaisesti luokitelluista luot luottoriskille alttiina olevista kohteista.
toriskille alttiina olevista koh
teista esitettävät tiedot [table]

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuvasta luottoriskistä
esitettävät tiedot [abstract]

text block

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuvasta luottoriskistä
esitettävät tiedot [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossLineIt
ems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/394

Etuliite

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuvasta luottoriskistä esitettävät tiedot.
IFRS 17 131 – Voimaantulo
1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Viitteet

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuvasta luottoriskistä
esitettävät tiedot [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista aiheutuvasta luottoriskistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 131 – Voimaantulo
1.1.2021

Työntekijöistä esitettävät tiedot.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

DisclosureOfInformation
AboutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutDefinedBenefitPlansAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutEmployeesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossAbstract

Sopimukseen sisältyvän pal
velumarginaalin odotetusta
tulosvaikutteisesta kirjaami
sesta esitettävät tiedot
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossExplanatory

Sopimukseen sisältyvän pal
velumarginaalin odotetusta
tulosvaikutteisesta kirjaami
sesta esitettävät tiedot [text
block]

Etuuspohjaisista järjestelyistä
esitettävät tiedot [abstract]

text block

Työntekijöistä esitettävät tie
dot [text block]

Sopimukseen sisältyvän palvelumarginaalin odotetusta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulosvaikutteisesta kirjaamisesta esitettävät tiedot. [Viit
IFRS 17 109 – Voimaantulo
taus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]] 1.1.2021
L 326/395

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17LineItems

FI

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuvasta luottoriskistä
esitettävät tiedot [line items]

ifrs-full

table

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossLineItems

Sopimukseen sisältyvän pal
velumarginaalin odotetusta
tulosvaikutteisesta kirjaami
sesta esitettävät tiedot [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossTable

Sopimukseen sisältyvän pal
velumarginaalin odotetusta
tulosvaikutteisesta kirjaami
sesta esitettävät tiedot [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot sopimukseen sisältyvän
palvelumarginaalin odotetusta tulosvaikutteisesta
kirjaamisesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformation
AboutInterestsInStructuredEnti
tyExplanatory

Osuuksista strukturoidussa
yhteisössä esitettävät tiedot
[text block]

Yhteisön osuuksia strukturoiduissa yhteisöissä koskevat
laadulliset ja määrälliset tiedot, joihin kuuluvat niihin
kuitenkaan rajoittumatta strukturoidun yhteisön luonne,
tarkoitus, koko ja toiminnot sekä se, kuinka strukturoitu
yhteisö on rahoitettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 26

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutKeyManagementPerson
nelExplanatory

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformation
AboutLiquidityArrangements
GuaranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskOfIn
terestsInStructuredEntitiesEx
planatory

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

FI

ifrs-full

L 326/396

Etuliite

Johtoon kuuluvista avainhen Johtoon kuuluvista avainhenkilöistä esitettävät tiedot.
yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
kilöistä esitettävät tiedot [text [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat
block]
avainhenkilöt [member]]

Esitettävät tiedot kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä esimerkki: IFRS 12 B26 e
maksuvalmiusjärjestelyistä, takauksista tai muista sitou
muksista, jotka voivat vaikuttaa yhteisöllä strukturoi
dussa yhteisössä olevan osuuden käypään arvoon tai
osuuteen liittyvään riskiin. [Viittaus: Takaukset
[member]]
16.12.2019

Esitettävät tiedot kolmansien
osapuolten kanssa tehdyistä
maksuvalmiusjärjestelyistä,
takauksista tai muista sitou
muksista, jotka voivat vaikut
taa strukturoidussa yhteisössä
olevan osuuden käypään
arvoon tai osuuteen liittyvään
riskiin [text block]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Etuuspohjaisen velvoitteen erääntymisprofiilista esitettä
vät tiedot. Tähän sisältyy etuuspohjaisen velvoitteen pai
notettuun keskiarvoon perustuva duraatio, ja siihen saat
taa sisältyä myös muuta tietoa etuusmaksujen ajallisesta
jakautumisesta, kuten etuusmaksujen maturiteettija
kauma. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo]

Viitteet

DisclosureOfInformation
AboutMaturityProfileOfDe
finedBenefitObligationExplana
tory

text block

Etuuspohjaisen velvoitteen
erääntymisprofiilista esitettä
vät tiedot [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 147 c

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAllocating
TransactionPriceExplanatory

text block

Transaktiohinnan kohdistami Asiakassopimusten transaktiohinnan kohdistamisessa
sessa käytetyistä menetel
käytetyistä menetelmistä, syöttötiedoista ja oletuksista
mistä, syöttötiedoista ja ole esitettävät tiedot.
tuksista esitettävät tiedot [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 126 c

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAssessing
WhetherEstimateOfVariable
ConsiderationIsConstrainedEx
planatory

text block

Esitettävät tiedot menetel
Esitettävät tiedot menetelmistä, syöttötiedoista ja oletuk
mistä, syöttötiedoista ja ole sista, joita on käytetty sen arviointiin, onko muuttuvaa
tuksista, joita on käytetty sen vastiketta koskevaa arviota rajoitettu.
arviointiin, onko muuttuvaa
vastiketta koskevaa arviota
rajoitettu [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 126 b

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformation
AboutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermining
TransactionPriceExplanatory

Transaktiohinnan määrittämi Asiakassopimusten transaktiohinnan määrittämisessä
sessä käytetyistä menetel
käytetyistä menetelmistä, syöttötiedoista ja oletuksista
mistä, syöttötiedoista ja ole esitettävät tiedot.
tuksista esitettävät tiedot [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 126 a

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/397

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAs
sociatesAbstract

Overlay-lähestymistavasta
osakkuusyritysten osalta esi
tettävät tiedot [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAs
sociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAs
sociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAs
sociatesTable

text block

table

Asiakassopimuksiin liittyvien palautus- ja takaisinmaksu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvoitteiden ja muiden vastaavien velvoitteiden määrittä IFRS 15 126 d
misessä käytetyistä menetelmistä, syöttötiedoista ja ole
tuksista esitettävät tiedot.

Overlay-lähestymistavasta
osakkuusyritysten osalta esi
tettävät tiedot [text block]

Overlay-lähestymistavasta osakkuusyritysten osalta esitet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tävät tiedot.
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

Overlay-lähestymistavasta
osakkuusyritysten osalta esi
tettävät tiedot [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Overlay-lähestymistavasta
osakkuusyritysten osalta esi
tettävät tiedot [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot overlay-lähestymistavasta
osakkuusyritysten osalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

16.12.2019

Palautus- ja takaisinmaksuvel
voitteiden ja muiden vastaa
vien velvoitteiden määrittämi
sessä käytetyistä menetel
mistä, syöttötiedoista ja ole
tuksista esitettävät tiedot [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
text block
AboutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMea
suringObligationsForReturn
sRefundsAndOtherSimilarObli
gationsExplanatory

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/398

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesEx
planatory

Viitteet

Overlay-lähestymistavasta
yhteisyritysten osalta esitettä
vät tiedot [abstract]

text block

Overlay-lähestymistavasta
Overlay-lähestymistavasta yhteisyritysten osalta esitettävät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisyritysten osalta esitettä tiedot.
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
vät tiedot [text block]
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

Overlay-lähestymistavasta
Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
yhteisyritysten osalta esitettä teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
vät tiedot [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Overlay-lähestymistavasta
Taulukko, jossa esitetään tiedot overlay-lähestymistavasta
yhteisyritysten osalta esitettä yhteisyritysten osalta.
vät tiedot [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M – Tulee voimaan, kun
IFRS 9 -standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä osakkuusyritysten
osalta esitettävät tiedot
[abstract]

text block

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä osakkuusyritysten
osalta esitettävät tiedot [text
block]

Tietojen esittäminen väliaikaisesta vapautuksesta IFRS
9:stä osakkuusyritysten osalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/399

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVentures
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVen
turesTable

table

Viitteet

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Väliaikaisesta vapautuksesta
Taulukko, jossa esitetään tiedot väliaikaisesta vapautuk
IFRS 9:stä osakkuusyritysten sesta IFRS 9:stä osakkuusyritysten osalta.
osalta esitettävät tiedot [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä yhteisyritysten
osalta esitettävät tiedot
[abstract]

text block

table

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä yhteisyritysten
osalta esitettävät tiedot [text
block]

Väliaikaisesta vapautuksesta IFRS 9:stä yhteisyritysten
osalta esitettävät tiedot.

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä yhteisyritysten
osalta esitettävät tiedot [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Väliaikaisesta vapautuksesta
Taulukko, jossa esitetään tiedot väliaikaisesta vapautuk
IFRS 9:stä yhteisyritysten
sesta IFRS 9:stä yhteisyritysten osalta.
osalta esitettävät tiedot [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

ifrs-full

Väliaikaisesta vapautuksesta
IFRS 9:stä osakkuusyritysten
osalta esitettävät tiedot [line
items]

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesLineIt
ems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/400

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCash
FlowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCash
FlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCash
FlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityAbstract

Dokumentaation nimike

Viitteet

Esitettävät tiedot suojausin
strumentin ehdoista ja siitä,
miten ne vaikuttavat vastai
siin rahavirtoihin [abstract]

text block

table

Esitettävät tiedot suojausin
Esitettävät tiedot suojausinstrumentin ehdoista ja siitä,
strumentin ehdoista ja siitä,
miten ne vaikuttavat vastaisiin rahavirtoihin. [Viittaus:
miten ne vaikuttavat vastai
Suojausinstrumentit [member]]
siin rahavirtoihin [text block]

Esitettävät tiedot suojausin
strumentin ehdoista ja siitä,
miten ne vaikuttavat vastai
siin rahavirtoihin [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Esitettävät tiedot suojausin
strumentin ehdoista ja siitä,
miten ne vaikuttavat vastai
siin rahavirtoihin [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot suojausinstrumentin
ehdoista ja siitä, miten ne vaikuttavat vastaisiin
rahavirtoihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 A

L 326/401

Esitettävät tiedot konserniti
linpäätökseen sisältymättö
mistä strukturoiduista yhtei
söistä, jotka ovat sijoitusyh
teisön määräysvallassa
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 A

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
AboutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCash
FlowsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Esitettävät tiedot konsernitilinpäätökseen sisältymättö
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mistä strukturoiduista yhteisöistä, jotka ovat sijoitusyhtei IFRS 12 19F
sön määräysvallassa. [Viittaus: Sijoitusyhteisöistä [text
block]; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät struktu
roidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityLineItems

Esitettävät tiedot konserniti
linpäätökseen sisältymättö
mistä strukturoiduista yhtei
söistä, jotka ovat sijoitusyh
teisön määräysvallassa [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

table
DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityTable

Esitettävät tiedot konserniti Taulukko, jossa esitetään tiedot konsernitilinpäätökseen
linpäätökseen sisältymättö
sisältymättömistä strukturoiduista yhteisöistä, jotka ovat
mistä strukturoiduista yhtei sijoitusyhteisön määräysvallassa.
söistä, jotka ovat sijoitusyh
teisön määräysvallassa [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesAbstract

Konsernitilinpäätökseen sisäl
tymättömistä tytäryrityksistä
esitettävät tiedot [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesExplanatory

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19F

Konsernitilinpäätökseen sisäl Konsernitilinpäätökseen sisältymättömistä tytäryrityksistä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tymättömistä tytäryrityksistä esitettävät tiedot. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]
IFRS 12 19 B
esitettävät tiedot [text block]

16.12.2019

Esitettävät tiedot konserniti
linpäätökseen sisältymättö
mistä strukturoiduista yhtei
söistä, jotka ovat sijoitusyh
teisön määräysvallassa [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformation
text block
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityExplanatory

FI

ifrs-full

L 326/402

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitAbstract

Esitettävät tiedot kirjatusta tai
peruutetusta arvonalentumis
tappiosta yksittäisen omai
suuserän tai rahavirtaa tuot
tavan yksikön osalta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE text block
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitExplanatory

Esitettävät tiedot kirjatusta tai
peruutetusta arvonalentumis
tappiosta yksittäisen omai
suuserän tai rahavirtaa tuot
tavan yksikön osalta [text
block]

Esitettävät tiedot jokaisesta yksittäisestä omaisuuserästä,
liikearvo mukaan lukien, tai rahavirtaa tuottavasta yksi
köstä, josta on kirjattu tai peruutettu arvonalentumistap
pio. [Viittaus: Liikearvo; Arvonalentumistappio; Arvon
alentumistappion peruuttaminen] Rahavirtaa tuottavat
yksiköt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitLineItems

Esitettävät tiedot kirjatusta tai
peruutetusta arvonalentumis
tappiosta yksittäisen omai
suuserän tai rahavirtaa tuot
tavan yksikön osalta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Konsernitilinpäätökseen sisäl Taulukko, jossa esitetään tiedot konsernitilinpäätökseen
tymättömistä tytäryrityksistä sisältymättömistä tytäryrityksistä.
esitettävät tiedot [table]

FI

Konsernitilinpäätökseen sisäl Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
tymättömistä tytäryrityksistä teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
esitettävät tiedot [line items] kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130

L 326/403

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesLineItems

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Taulukko, jossa esitetään tiedot esittäminen jokaisesta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksittäisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta
IAS 36 130
yksiköstä, josta on kirjattu tai peruutettu arvonalentumis
tappio.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCashgen
eratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesAbstract

Rahavirtaa tuottavista yksi
köistä esitettävät tiedot
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
text block
ForIndividualAssetOrCashgen
eratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUsefulLive
sExplanatory

Rahavirtaa tuottavista yksi
köistä esitettävät tiedot [text
block]

Rahavirtaa tuottavista yksiköistä esitettävät tiedot. [Viit
taus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCashgen
eratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesLineItems

Rahavirtaa tuottavista yksi
köistä esitettävät tiedot [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134

16.12.2019

Esitettävät tiedot kirjatusta tai
peruutetusta arvonalentumis
tappiosta yksittäisen omai
suuserän tai rahavirtaa tuot
tavan yksikön osalta [table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInformationForE table
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitTable

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/404

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Rahavirtaa tuottavista yksi
köistä esitettävät tiedot
[table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPosi
tionAssetsExplanatory

Riittävät esitettävät tiedot,
Riittävät esitettävät tiedot, jotta käyvän arvon määrittä
jotta käyvän arvon määrittä mistä varten määritettyjen varojen luokkien täsmäytys
mistä varten määritettyjen
vastaaviin tase-eriin on mahdollista.
luokkien täsmäytys vastaaviin
tase-eriin on mahdollista,
varat [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPositio
nEntitysOwnEquityInstrument
sExplanatory

Riittävät esitettävät tiedot,
jotta käyvän arvon määrittä
mistä varten määritettyjen
luokkien täsmäytys vastaaviin
tase-eriin on mahdollista,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionLi
abilitiesExplanatory

Riittävät esitettävät tiedot,
Riittävät esitettävät riittävät tiedot, jotta käyvän arvon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotta käyvän arvon määrittä määrittämistä varten määritettyjen velkojen luokkien täs IFRS 13 94
mistä varten määritettyjen
mäytys vastaaviin tase-eriin on mahdollista.
luokkien täsmäytys vastaaviin
tase-eriin on mahdollista,
velat [text block]

Riittävät esitettävät tiedot, jotta käyvän arvon määrittä
mistä varten määritettyjen yhteisön omien oman pää
oman ehtoisten instrumenttien luokkien täsmäytys vas
taaviin tase-eriin on mahdollista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134

L 326/405

table
DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCashgen
eratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesTable

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahavirtaa tuottavista
yksiköistä.

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfInformation
ThatEnablesUsersOfFinancial
StatementsToEvaluateChan
gesInLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpreta
tionsAbstract

Tiedot standardien tai tulkin
tojen soveltamisen aloittami
sesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpreta
tionsLineItems

Tiedot standardien tai tulkin
tojen soveltamisen aloittami
sesta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpreta
tionsTable

Tiedot standardien tai tulkin
tojen soveltamisen aloittami
sesta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot standardien tai tulkinto
jen käyttöönotosta.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Abstract

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28

16.12.2019

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten
arvostamiseen käytettyjen
menetelmien syöttötiedoista
[abstract]

Tiedot, jotka antavat tilinpäätöksen käyttäjille mahdolli
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuden arvioida rahoituksesta johtuvien velkojen muu
IAS 7 44 A
toksia, mukaan lukien sekä rahavirroista aiheutuvat muu
tokset että muutokset, joihin ei liity rahavirtaa. [Viittaus:
Rahoituksesta johtuvat velat]

Euroopan unionin virallinen lehti

table

Esitettävät tiedot, jotka anta
vat tilinpäätöksen käyttäjille
mahdollisuuden arvioida
rahoituksesta johtuvien vel
kojen muutoksia [text block]

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/406

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfInputsToMethod text block
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Explanatory

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Tiedot IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvien sopimusten
laan kuuluvien sopimusten
arvostamiseen käytettyjen menetelmien syöttötiedoista.
arvostamiseen käytettyjen
menetelmien syöttötiedoista
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17LineItems

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten
arvostamiseen käytettyjen
menetelmien syöttötiedoista
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod table
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Table

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvien sopimusten
laan kuuluvien sopimusten arvostamiseen käytettyjen
arvostamiseen käytettyjen
menetelmien syöttötiedoista.
menetelmien syöttötiedoista
[table]

ifrs-full

DisclosureOfInstrumentsWith text
PotentialFutureDilutiveEffect
NotIncludedInCalculationOfDi
lutedEarningsPerShareExplana
tory

Kuvaus instrumenteista, joilla
saattaa tulevaisuudessa olla
laimentava vaikutus ja joita ei
ole sisällytetty laimennusvai
kutuksella oikaistua osake
kohtaista tulosta koskevaan
laskelmaan

Kuvaus instrumenteista (mukaan lukien ehdollisesti liik tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keeseen laskettavat osakkeet), joilla saattaa tulevaisuu
IAS 33 70 c
dessa olla laimentava vaikutus osakekohtaiseen tulokseen
mutta joita ei ole sisällytetty laimennusvaikutuksella
oikaistua osakekohtaista tulosta koskevaan laskelmaan,
koska niillä on esitettävällä kaudella (tai esitettävillä
kausilla) vahventava vaikutus.

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceContract text block
sExplanatory

Tiedot vakuutussopimuksista
[text block]

Kaikki vakuutussopimuksista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

L 326/407

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfInsurancePremi
umRevenueExplanatory

text block

Tiedot vakuutusmaksutuo
toista [text block]

Tiedot vakuutusmaksutuotoista. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Tiedot vakuutusriskistä [text
block]

Tiedot sellaisesta muusta riskistä kuin rahoitusriskistä,
joka siirtyy sopimuksen ostajaosapuolelta sopimuksen
myyjäosapuolelle.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Tiedot aineettomista hyödyk
keistä ja liikearvosta [text
block]

Tiedot aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta. [Viit
taus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sExplanatory

text block

Tiedot aineettomista hyödyk
keistä [text block]

Kaikki aineettomista hyödykkeistä esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot
aineettomista hyödykkeistä
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

FI

ifrs-full

L 326/408

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

Yksityiskohtaiset tiedot
aineettomista hyödykkeistä
[abstract]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeAb
stract

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot yhteisön kannalta
olennaisista aineettomista
hyödykkeistä [abstract]

text block

Tiedot yhteisön kannalta
olennaisista aineettomista
hyödykkeistä [text block]

Tiedot yhteisön kannalta olennaisista aineettomista hyö
dykkeistä. [Viittaus: Yhteisön kannalta olennaiset aineet
tomat hyödykkeet]

Tiedot yhteisön kannalta
olennaisista aineettomista
hyödykkeistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot yhteisön kannalta
olennaisista aineettomista
hyödykkeistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisön kannalta olen
naisista aineettomista hyödykkeistä.

table

Yksityiskohtaiset tiedot
aineettomista hyödykkeistä
[table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot aineetto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mista hyödykkeistä.
IAS 38 118

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

L 326/409

Tiedot taloudelliselta vaiku
tusajaltaan rajoittamattomista
aineettomista hyödykkeistä
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LifeTable

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpenseEx text block
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx text block
planatory

Tiedot taloudelliselta vaiku
Tiedot taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista
tusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä. [Viittaus: Taloudelliselta vai
aineettomista hyödykkeistä
kutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet]
[text block]

Tiedot taloudelliselta vaiku
tusajaltaan rajoittamattomista
aineettomista hyödykkeistä
[line items]

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 a

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot taloudelliselta vaiku
Taulukko, jossa esitetään tiedot taloudelliselta vaikutusa
tusajaltaan rajoittamattomista jaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä.
aineettomista hyödykkeistä
[table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 a

Tiedot korkokuluista [text
block]

Tiedot korkokuluista. [Viittaus: Korkokulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

text block

Tiedot korkotuotoista (tai kuluista) [text block]

Tiedot korkotuotoista ja -kuluista. [Viittaus: Korkotuotot
(-kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

text block

Tiedot korkotuotoista [text
block]

Tiedot korkotuotoista. [Viittaus: Korkotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Tiedot rahasto-osuudesta
[text block]

Kaikki yhteisön osuuksista sellaisissa rahastoissa esitettä
vät tiedot, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen,
alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön
kunnostamiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 5 Päätös

16.12.2019

ifrs-full

text block

Viitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeEx
planatory

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/410

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text block

Tiedot osakkuusyritysosuuk
sista [text block]

Tiedot osakkuusyritysosuuksista. [Viittaus: Osakkuusyri
tykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 2 b ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr text block
rangementsExplanatory

Tiedot yhteisjärjestelyosuuk
sista [text block]

Tiedot yhteisjärjestelyosuuksista. Yhteisjärjestely on jär
jestely, jossa kahdella tai useammalla osapuolella on
yhteinen määräysvalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 2 b ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOther
EntitiesExplanatory

text block

Tiedot osuuksista muissa
yhteisöissä [text block]

Kaikki osuuksista muissa yhteisöissä esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSub
sidiariesExplanatory

text block

Tiedot tytäryritysosuuksista
[text block]

Tiedot tytäryritysosuuksista. [Viittaus: Tytäryritykset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 2 b i

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUncon
solidatedStructuredEntitiesEx
planatory

text block

Tiedot osuuksista konserniti
linpäätökseen sisältymättö
missä strukturoiduissa yhtei
söissä [text block]

Tiedot osuuksista yhteisöissä, jotka eivät ole yhteisön
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määräysvallassa (konsernitilinpäätökseen sisältymättömät IFRS 12 2 b iii
strukturoidut yhteisöt). [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen
sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancial
ReportingExplanatory

text block

Tiedot osavuosikatsauksista
[text block]

Kaikki osavuosikatsauksista esitettävät tiedot.

L 326/411

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 Osavuosikatsauksen
sisältö

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInterestsInAssoci
atesExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot sisäisistä luottoriski
luokista [abstract]

text block

Tiedot sisäisistä luottoriskiluokista. [Viittaus: Sisäiset luot esimerkki: IFRS 7 IG25 –
toriskiluokat [member]]
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Tiedot sisäisistä luottoriski
luokista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot sisäisistä luottoriski
luokista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot sisäisistä luottoriskiluo
kista.

esimerkki: IFRS 7 IG25 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

DisclosureOfInventoriesEx
planatory

text block

Tiedot vaihto-omaisuudesta
[text block]

Kaikki vaihto-omaisuudesta esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

DisclosureOfInvestmentCon
tractsLiabilitiesExplanatory

text block

Tiedot sijoitussopimuksista
aiheutuvista veloista [text
block]

Tiedot sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista. [Viit
taus: Sijoitussopimuksista aiheutuvat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
16.12.2019

Tiedot sisäisistä luottoriski
luokista [text block]
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DisclosureOfInternalCreditEx
posuresAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/412

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfInvestmentProp
ertyAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot sijoi
tuskiinteistöistä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper text block
tyExplanatory

Tiedot sijoituskiinteistöistä
[text block]

Kaikki sijoituskiinteistöistä esitettävät tiedot.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProp
ertyLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot sijoi
tuskiinteistöistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper table
tyTable

Yksityiskohtaiset tiedot sijoi
tuskiinteistöistä [table]

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot sijoitus
kiinteistöistä.

Tiedot sijoitusyhteisöistä [text Tiedot sijoitusyhteisöistä. Sijoitusyhteisö on yhteisö,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
block]
(a) joka saa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta rahaa
IFRS 12 Sijoitusyhteisöstatus
siinä tarkoituksessa, että kyseiselle sijoittajalle (tai kysei
sille sijoittajille) tuotetaan sijoitusten hallinnointipalveluja;
(b) joka sitoutuu sijoittajaansa (tai sijoittajiaan) kohtaan
siihen, että sen liiketoiminnan tarkoituksena on rahan
sijoittaminen yksinomaan tuoton hankkimiseksi pää
oman arvon nousuna, sijoitustuottoina tai näinä molem
pina; ja (c) jonka sijoituksista olennainen osa arvostetaan
ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan käypään arvoon
perustuen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32 A

L 326/413

ifrs-full

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text block
DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod
Explanatory

Tiedot pääomaosuusmenetel Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituk
mällä käsiteltävistä sijoituk
sista. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät
sista [text block]
sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInvest
mentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethodExplanatory

text block

Tiedot muista sijoituksista
kuin pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävistä sijoituk
sista [text block]

Tiedot muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävistä sijoituksista. [Viittaus: Muut sijoituk
set kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät
sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalEx
planatory

text block

Tiedot liikkeeseen lasketusta
pääomasta [text block]

Tiedot liikkeeseen lasketusta pääomasta. [Viittaus: Liik
keeseen laskettu pääoma]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Abstract

Tiedot yhteisistä toiminnoista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx text block
planatory

Tiedot yhteisistä toiminnoista Tiedot yhteisistä toiminnoista. [Viittaus: Yhteiset toimin
[text block]
not [member]]

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

Tiedot yhteisistä toiminnoista Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
[line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

FI

ifrs-full

L 326/414

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfJointOperationsTa table
ble

Tiedot yhteisistä toiminnoista Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisistä toiminnoista.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

Tiedot yhteisyrityksistä
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 c
FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 b

DisclosureOfJointVentures
LineItems

Tiedot yhteisyrityksistä [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable table

Tiedot yhteisyrityksistä
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisyrityksistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 b

ifrs-full

DisclosureOfLeasePrepayment
sExplanatory

text block

Tiedot ennakkoon makse
tuista vuokrista [text block]

Tiedot ennakkoon maksetuista vuokrista. [Viittaus:
Ennakkomaksut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Tiedot vuokrasopimuksista
[text block]

Kaikki vuokrasopimuksista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 Esittämistapa,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot

L 326/415

Tiedot yhteisyrityksistä. [Viittaus: Yhteisyritykset
[member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

Tiedot yhteisyrityksistä [text
block]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementAbstract

Tiedot veloista, jotka arvoste
taan käypään arvoon ja jotka
on laskettu liikkeeseen siten,
että niihin kuuluu erottamat
tomana osana kolmannen
osapuolen tekemä luoton laa
tua parantava järjestely
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure text block
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementExplanatory

Tiedot veloista, jotka arvoste
taan käypään arvoon ja jotka
on laskettu liikkeeseen siten,
että niihin kuuluu erottamat
tomana osana kolmannen
osapuolen tekemä luoton laa
tua parantava järjestely [text
block]

Tiedot veloista, jotka arvostetaan käypään arvoon ja
jotka on laskettu liikkeeseen siten, että niihin kuuluu
erottamattomana osana kolmannen osapuolen tekemä
luoton laatua parantava järjestely. [Viittaus: Velat, jotka
arvostetaan käypään arvoon ja jotka on laskettu liikkee
seen siten, että niihin kuuluu erottamattomana osana
kolmannen osapuolen tekemä luoton laatua parantava
järjestely [member]]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementLineItems

Tiedot veloista, jotka arvoste
taan käypään arvoon ja jotka
on laskettu liikkeeseen siten,
että niihin kuuluu erottamat
tomana osana kolmannen
osapuolen tekemä luoton laa
tua parantava järjestely [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure table
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementTable

Tiedot veloista, jotka arvoste
taan käypään arvoon ja jotka
on laskettu liikkeeseen siten,
että niihin kuuluu erottamat
tomana osana kolmannen
osapuolen tekemä luoton laa
tua parantava järjestely
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot veloista, jotka arvostetaan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käypään arvoon ja jotka on laskettu liikkeeseen siten, että IFRS 13 98
niihin kuuluu erottamattomana osana kolmannen osa
puolen tekemä luoton laatua parantava järjestely.

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskEx
planatory

Tiedot maksuvalmiusriskistä
[text block]

Tiedot maksuvalmiusriskistä. [Viittaus: Maksuvalmiusriski yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 98
Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

text block

FI

ifrs-full

L 326/416

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot vakuutussopimuksiin liittyvästä maksuvalmiusris
kistä. [Viittaus: Maksuvalmiusriski [member]; Vakuutus
sopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToBanksExplanatory

text block

Tiedot pankeille myönne
tyistä lainoista ja ennakoista
[text block]

Tiedot pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista.
[Viittaus: Lainat ja ennakot pankeille]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAd
text block
vancesToCustomersExplanatory

Tiedot asiakkaille myönne
tyistä lainoista ja ennakoista
[text block]

Tiedot asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista.
[Viittaus: Lainat ja ennakot asiakkaille]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustom
ersAbstract

Tiedot tärkeimmistä asiak
kaista [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sLineItems

Tiedot tärkeimmistä asiak
kaista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sTable

Tiedot tärkeimmistä asiak
kaista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisön tärkeimmistä
asiakkaista.

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 34

L 326/417

Tiedot vakuutussopimuksiin
liittyvästä maksuvalmiusris
kistä [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn text block
suranceContractsExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfMarketRiskEx
planatory

text block

Tiedot markkinariskistä [text
block]

Tiedot markkinariskistä. [Viittaus: Markkinariski
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

text block

Tiedot vakuutussopimuksiin
liittyvästä markkinariskistä
[text block]

Tiedot vakuutussopimuksiin liittyvästä markkinariskistä.
[Viittaus: Markkinariski [member]; Vakuutussopimustyy
pit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Tiedot johdannaisvelkojen
maturiteettijakaumasta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Tiedot johdannaisvelkojen
maturiteettijakaumasta [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldFor
ManagingLiquidityRiskAbstract

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

table

FI

ifrs-full

L 326/418

Etuliite

Tiedot johdannaisvelkojen
Taulukko, jossa esitetään tiedot johdannaisvelkojen matu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
maturiteettijakaumasta [table] riteettijakaumasta.
IFRS 7 39 b

16.12.2019

Tiedot maksuvalmiusriskin
hallitsemiseksi hallussa pidet
tyjen rahoitusvarojen maturi
teettijakaumasta [abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

DisclosureOfMaturityAnalysis text block
ForFinancialAssetsHeldFor
ManagingLiquidityRiskExplana
tory

Tiedot maksuvalmiusriskin
Tiedot maksuvalmiusriskin hallitsemiseksi hallussa pidet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hallitsemiseksi hallussa pidet tyjen rahoitusvarojen maturiteettijakaumasta. [Viittaus:
IFRS 7 B11E
tyjen rahoitusvarojen maturi Rahoitusvarat; Maksuvalmiusriski [member]]
teettijakaumasta [text block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldFor
ManagingLiquidityRiskLineIt
ems

Tiedot maksuvalmiusriskin
hallitsemiseksi hallussa pidet
tyjen rahoitusvarojen maturi
teettijakaumasta [line items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldFor
ManagingLiquidityRiskTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Explanatory

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot maksuvalmiusriskin
Taulukko, jossa esitetään tiedot maksuvalmiusriskin hal
hallitsemiseksi hallussa pidet litsemiseksi hallussa pidettyjen rahoitusvarojen maturi
tyjen rahoitusvarojen maturi teettijakaumasta.
teettijakaumasta [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B11E

Euroopan unionin virallinen lehti

table

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista
aiheutuvan maksuvalmiusris
kin maturiteettijakaumasta
[abstract]

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021
L 326/419

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Tiedot IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
laan kuuluvista sopimuksista sista aiheutuvan maksuvalmiusriskin maturiteettijakau
aiheutuvan maksuvalmiusris masta.
kin maturiteettijakaumasta
[text block]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista
aiheutuvan maksuvalmiusris
kin maturiteettijakaumasta
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Tiedot johdannaisvelkoihin
kuulumattomien rahoitusvel
kojen maturiteettijakaumasta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Tiedot johdannaisvelkoihin
kuulumattomien rahoitusvel
kojen maturiteettijakaumasta
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesTable

Tiedot johdannaisvelkoihin
kuulumattomien rahoitusvel
kojen maturiteettijakaumasta
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot johdannaisvelkoihin kuu
lumattomien rahoitusvelkojen maturiteettijakaumasta.

table

table

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista laan kuuluvista sopimuksista aiheutuvan maksuvalmius
aiheutuvan maksuvalmiusris riskin maturiteettijakaumasta.
kin maturiteettijakaumasta
[table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 39 a
16.12.2019

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17LineItems

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Viitteet

FI

Nimike

L 326/420

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePay
mentsAbstract

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusleasingsopi
muksiin liittyvien saamisten
maturiteettijakaumasta
[abstract]

text block

table

Tiedot rahoitusleasingsopi
muksiin liittyvien saamisten
maturiteettijakaumasta [text
block]

Tiedot rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien saamisten
maturiteettijakaumasta. Rahoitusleasingsopimus on vuo
krasopimus, jonka mukaan omaisuuserän omistamiselle
ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin.

Tiedot rahoitusleasingsopi
muksiin liittyvien saamisten
maturiteettijakaumasta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot rahoitusleasingsopi
Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusleasingsopimuk
muksiin liittyvien saamisten siin liittyvien saamisten maturiteettijakaumasta.
maturiteettijakaumasta [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 94

L 326/421

Tiedot operatiivisiin vuokra
sopimuksiin liittyvien maksu
jen maturiteettijakaumasta
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 94
Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePay
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePay
mentsTable

table

Tiedot operatiivisiin vuokra Taulukko, jossa esitetään tiedot operatiivisiin vuokrasopi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimuksiin liittyvien maksu muksiin liittyvien maksujen maturiteettijakaumasta.
IFRS 16 97
jen maturiteettijakaumasta
[table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssetsExplana
tory

text block

Tiedot maturiteettijakau
masta, joka koskee diskont
taamattomia lähteviä rahavir
toja taseesta pois kirjattujen
rahoitusvarojen takaisin osta
miseksi tai siirron saajalle
siirretyistä varoista maksetta
via rahamääriä [text block]

text block

Tiedot operatiivisiin vuokra
sopimuksiin liittyvien maksu
jen maturiteettijakaumasta
[text block]

Tiedot operatiivisiin vuokrasopimuksiin liittyvien maksu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen maturiteettijakaumasta. Operatiivinen vuokrasopimus IFRS 16 97
on vuokrasopimus, joka ei siirrä kohdeomaisuuserän
omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja kaikilta olennai
silta osin.

Tiedot operatiivisiin vuokra
sopimuksiin liittyvien maksu
jen maturiteettijakaumasta
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

16.12.2019

Tiedot maturiteettijakaumasta, joka koskee sellaisia dis
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
konttaamattomia lähteviä rahavirtoja, joita tarvittaisiin tai IFRS 7 42E e
saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen
takaisin ostamiseksi, tai siirron saajalle siirretyistä
varoista maksettavia muita rahamääriä; tällaisesta maturi
teettijakaumasta ilmenevät yhteisöllä säilyneeseen intres
siin liittyvät, jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juok
suajat. [Viittaus: Diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat,
joita tarvittaisiin taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen
takaisin ostamiseksi; Siirron saajalle siirretyistä varoista
maksettavat muut rahamäärät]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePayment
sExplanatory

FI

ifrs-full

L 326/422

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssetsO
rAmountsPayableToTransfer
eeInRespectOfTransferredAs
setsAbstract

Tiedot maturiteettijakau
masta, joka koskee diskont
taamattomia lähteviä rahavir
toja taseesta pois kirjattujen
rahoitusvarojen takaisin osta
miseksi tai siirron saajalle
siirretyistä varoista maksetta
via rahamääriä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssetsO
rAmountsPayableToTransfer
eeInRespectOfTransferredAsset
sLineItems

Tiedot maturiteettijakau
masta, joka koskee diskont
taamattomia lähteviä rahavir
toja taseesta pois kirjattujen
rahoitusvarojen takaisin osta
miseksi tai siirron saajalle
siirretyistä varoista maksetta
via rahamääriä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
table
sisOfUndiscountedCashOut
flowsToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssetsO
rAmountsPayableToTransfer
eeInRespectOfTransferredAsset
sTable

Tiedot maturiteettijakau
masta, joka koskee diskont
taamattomia lähteviä rahavir
toja taseesta pois kirjattujen
rahoitusvarojen takaisin osta
miseksi tai siirron saajalle
siirretyistä varoista maksetta
via rahamääriä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot maturiteettijakaumasta,
joka koskee diskonttaamattomia lähteviä rahavirtoja
taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostami
seksi tai siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavia
rahamääriä.

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E e

L 326/423

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromInsur
anceContractsExplanatory

Viitteet

Tiedot rahoitusinstrumen
teista johtuvien riskien luon
teesta ja laajuudesta [abstract]

text block

Tiedot rahoitusinstrumen
teista johtuvien riskien luon
teesta ja laajuudesta [text
block]

Tiedot, jotka antavat tilinpäätöksen käyttäjille mahdolli
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuden arvioida rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien IFRS 7 31
luonnetta ja laajuutta. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

Tiedot rahoitusinstrumen
teista johtuvien riskien luon
teesta ja laajuudesta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot rahoitusinstrumen
teista johtuvien riskien luon
teesta ja laajuudesta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusinstrumenteista
johtuvien riskien luonteesta ja laajuudesta. tilinpäätök
sessä esitettävät tiedot:

text block

Tiedot vakuutussopimuksista
johtuvien riskien luonteesta
ja laajuudesta [text block]

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvien riskien luonteesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja laajuudesta. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit
IFRS 4 38 – Voimassaolon
[member]]
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 34

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/424

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista
johtuvien riskien luonteesta
ja laajuudesta [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Tiedot IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
laan kuuluvista sopimuksista sista johtuvien riskien luonteesta ja laajuudesta.
johtuvien riskien luonteesta
ja laajuudesta [text block]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista
johtuvien riskien luonteesta
ja laajuudesta [line items]

ifrs-full

table
DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Table

Tiedot IFRS 17:n soveltamisa Taulukko, jossa esitetään tiedot IFRS 17:n soveltamisa
laan kuuluvista sopimuksista laan kuuluvista sopimuksista johtuvien riskien luonteesta
johtuvien riskien luonteesta
ja laajuudesta.
ja laajuudesta [table]

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021
L 326/425

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus sellaisten potentiaalis
ten verovaikutusten luon
teesta, jotka seuraisivat osin
kojen maksamisesta

Kuvaus sellaisten potentiaalisten verovaikutusten luon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teesta, jotka seuraisivat osinkojen maksamisesta yhteisön IAS 12 82 A
osakkeenomistajille esimerkiksi maissa, joissa tuloveroi
hin sovelletaan korkeampaa tai matalampaa verokantaa,
mikäli tilikauden voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan
osaksi tai kokonaan osinkoina yhteisön osakkeenomista
jille, tai tuloverot saattavat olla saatavissa takaisin tai tulla
maksettaviksi, jos voitto tai kertyneet voittovarat jaetaan
osaksi tai kokonaan osinkoina yhteisön osakkeenomista
jille. [Viittaus: Kertyneet voittovarat]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAt
tributableToUnitholdersEx
planatory

Tiedot osuudenhaltijoille
kuuluvan nettovarallisuuden
arvosta [text block]

Tiedot osuudenomistajille kuuluvan nettovarallisuuden
arvosta.

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetExplanatory

text block

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfNatureOfPotential text
IncomeTaxConsequencesThat
WouldResultFromPaymentOf
DividendExplanatory

FI

ifrs-full

L 326/426

Etuliite

Tiedot etuuspohjaisesta netto
velasta (tai -omaisuuserästä)
[abstract]

text block

Tiedot etuuspohjaisesta netto Tiedot etuuspohjaisesta nettovelasta (tai -omaisuuserästä). tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velasta (tai -omaisuuserästä)
[Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]
IAS 19 140 a
[text block]
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Tiedot vakuutussopimuksista
aiheutuvien määrien netto- ja
bruttomääristä ja jälleenva
kuutuksen antajan osuudesta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein text block
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory

Tiedot vakuutussopimuksista Tiedot vakuutussopimuksista aiheutuvien määrien nettoaiheutuvien määrien netto- ja ja bruttomääristä ja jälleenvakuutuksen antajan osuu
bruttomääristä ja jälleenva
desta. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]
kuutuksen antajan osuudesta
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContract
sLineItems

Tiedot vakuutussopimuksista
aiheutuvien määrien netto- ja
bruttomääristä ja jälleenva
kuutuksen antajan osuudesta
[line items]

Viitteet

table

Tiedot etuuspohjaisesta netto Taulukko, jossa esitetään tiedot etuuspohjaisesta nettove
velasta (tai -omaisuuserästä)
lasta (tai -omaisuuserästä).
[table]

FI

Tiedot etuuspohjaisesta netto Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
velasta (tai -omaisuuserästä)
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
[line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 a
Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.
L 326/427

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot vakuutussopimuksista Taulukko, jossa esitetään tiedot vakuutussopimuksista
aiheutuvien määrien netto- ja aiheutuvien määrien netto- ja bruttomääristä ja jälleenva
bruttomääristä ja jälleenva
kuutuksen antajan osuudesta.
kuutuksen antajan osuudesta
[table]

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPe
riodAbstract

Tiedot sellaisista raportointi
kauden päättymispäivän jäl
keisistä tapahtumista, joiden
johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPe
riodExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPe
riodLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPe
riodTable

text block

table

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Tiedot sellaisista raportointikauden päättymispäivän jäl tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keisistä tapahtumista, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia IAS 10 21
ei oikaista. [Viittaus: Raportointikauden päättymispäivän
jälkeiset tapahtumat, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista [member]]

Tiedot sellaisista raportointi
kauden päättymispäivän jäl
keisistä tapahtumista, joiden
johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot sellaisista raportointi
kauden päättymispäivän jäl
keisistä tapahtumista, joiden
johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot raportointikauden päätty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mispäivän jälkeisistä tapahtumista, joiden johdosta tilin IAS 10 21
päätöslaskelmia ei oikaista.
16.12.2019

Tiedot sellaisista raportointi
kauden päättymispäivän jäl
keisistä tapahtumista, joiden
johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista [text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfNetGrossAndRein table
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContract
sTable

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/428

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfNoncontrollingIn
terestsExplanatory

text block

Tiedot määräysvallattomien
omistajien osuuksista [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sHeldForSaleAndDiscontinued
OperationsExplanatory

text block

Tiedot myytävänä olevista
Kaikki myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä
pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista esitettävät tiedot.
ja lopetetuista toiminnoista
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplanatory

text block

Tiedot myytävänä oleviksi
luokitelluista pitkäaikaisista
omaisuuseristä tai luovutetta
vien erien ryhmistä [text
block]

Tiedot myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista
omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä. [Viit
taus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omai
suuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOtherEx text block
planatoryInformationExplana
tory

Esitettävät liitetiedot ja muut
selittävät tiedot [text block]

Tilinpäätöskokonaisuuden osana esitettävät liitetiedot ja
muut selittävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

text block

Tiedot muiden oman pää
Tiedot muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
oman ehtoisten instrument (muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärästä ja toteutus
tien lukumäärästä ja toteutus hinnan painotetusta keskiarvosta.
hinnan painotetusta keskiar
vosta [text block]

yleinen käytäntö: IFRS 2 45

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfShareOptionsEx
planatory

text block

Tiedot osakeoptioiden luku
määrästä ja toteutushinnan
painotetusta keskiarvosta
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b

Tiedot määräysvallattomien omistajien osuuksista. [Viit
taus: Määräysvallattomien omistajien osuudet]

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/429

Tiedot osakeoptioiden lukumäärästä ja toteutushinnan
painotetusta keskiarvosta. [Viittaus: Painotettu keskiarvo
[member]]

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRe
mainingContractualLifeOfOut
standingShareOptionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRe
mainingContractualLifeOfOut
standingShareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRe
mainingContractualLifeOfOut
standingShareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalAbstract

Viitteet

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden lukumäärästä ja
sopimuksen mukaisen jäljellä
olevan voimassaoloajan pai
notetusta keskiarvosta
[abstract]

text block

table

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden lukumäärästä ja
sopimuksen mukaisen jäljellä
olevan voimassaoloajan pai
notetusta keskiarvosta [text
block]

Tiedot ulkona olevien osakeoptioiden lukumäärästä ja
sopimuksen mukaisen jäljellä olevan voimassaoloajan
painotetusta keskiarvosta. [Viittaus: Painotettu keskiarvo
[member]]

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden lukumäärästä ja
sopimuksen mukaisen jäljellä
olevan voimassaoloajan pai
notetusta keskiarvosta [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot ulkona olevien osa
Taulukko, jossa esitetään tiedot ulkona olevien osakeop
keoptioiden lukumäärästä ja tioiden lukumäärästä ja sopimuksen mukaisen jäljellä
sopimuksen mukaisen jäljellä olevan voimassaoloajan painotetusta keskiarvosta.
olevan voimassaoloajan pai
notetusta keskiarvosta [table]

Tiedot pääoman hallintaa
koskevista tavoitteista, peri
aatteista ja prosesseista
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRe
mainingContractualLifeOfOut
standingShareOptionsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/430

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

Tiedot rahoitusvarojen kuit
taamisesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan text block
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

Tiedot rahoitusvarojen ja
rahoitusvelkojen toisistaan
vähentämisestä [text block]

text block

table

Tiedot pääoman hallintaa
koskevista tavoitteista, peri
aatteista ja prosesseista [text
block]

Tiedot, joiden perusteella tilinpäätöksen käyttäjät pysty
vät arvioimaan yhteisön pääoman hallintaa koskevia
tavoitteita, periaatteita ja prosesseja.

Tiedot pääoman hallintaa
koskevista tavoitteista, peri
aatteista ja prosesseista [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot pääoman hallintaa
koskevista tavoitteista, peri
aatteista ja prosesseista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot pääoman hallintaa koske tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista tavoitteista, periaatteista ja prosesseista.
IAS 1 136

Tiedot rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen toisistaan
vähentämisestä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 134

L 326/431

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 Rahoitusvarojen ja
rahoitusvelkojen vähentäminen
toisistaan

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalExplanatory

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusvarojen kuittaamisesta. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

Tiedot rahoitusvarojen kuit
taamisesta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan table
cialAssetsTable

Tiedot rahoitusvarojen kuit
taamisesta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvarojen
kuittaamisesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

Tiedot rahoitusvelkojen kuit
taamisesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan text block
cialLiabilitiesExplanatory

Tiedot rahoitusvelkojen kuit
taamisesta [text block]

Tiedot rahoitusvelkojen kuittaamisesta. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

Tiedot rahoitusvelkojen kuit
taamisesta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

16.12.2019

Rahoitusvarojen kuittaami
sesta esitettävät tiedot [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfOffsettingOfFinan text block
cialAssetsExplanatory

FI

ifrs-full

L 326/432

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Tiedot rahoitusvelkojen kuit
taamisesta [table]

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

Tiedot toimintasegmenteistä
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvelkojen
kuittaamisesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C

Tiedot toimintasegmenteistä. [Viittaus: Toimintasegmentit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
[member]]
IFRS 8 23

Tiedot toimintasegmenteistä
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot toimintasegmenteistä
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot toimintasegmenteistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23

DisclosureOfOtherAssetsEx
planatory

text block

Tiedot muista varoista [text
block]

Tiedot muista varoista. [Viittaus: Muut varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherCurrentAs
setsExplanatory

text block

Tiedot muista lyhytaikaisista
varoista [text block]

Tiedot muista lyhytaikaisista varoista. [Viittaus: Muut
lyhytaikaiset varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
L 326/433

Tiedot toimintasegmenteistä
[text block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfOffsettingOfFinan table
cialLiabilitiesTable

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot muista lyhytaikaisista veloista. [Viittaus: Muut
lyhytaikaiset velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx text block
planatory

Tiedot muista veloista [text
block]

Tiedot muista veloista. [Viittaus: Muut velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentAssetsExplanatory

text block

Tiedot muista pitkäaikaisista
varoista [text block]

Tiedot muista pitkäaikaisista varoista. [Viittaus: Muut pit yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
käaikaiset varat]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

text block

Tiedot muista pitkäaikaisista
veloista [text block]

Tiedot muista pitkäaikaisista veloista. [Viittaus: Muut pit yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
käaikaiset velat]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperating
ExpenseExplanatory

text block

Tiedot liiketoiminnan muista
kuluista [text block]

Tiedot liiketoiminnan muista kuluista. [Viittaus: Muut lii yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
ketoiminnan tuotot (tai kulut)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn text block
comeExpenseExplanatory

Tiedot liiketoiminnan muista
tuotoista (tai kuluista) [text
block]

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista tai kuluista. [Viit
taus: Muut liiketoiminnan tuotot (tai kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn text block
comeExplanatory

Tiedot liiketoiminnan muista
tuotoista [text block]

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista. [Viittaus: Muut
liiketoiminnan tuotot (tai kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherCurrentLia
bilitiesExplanatory

ifrs-full

FI

Tiedot muista lyhytaikaisista
veloista [text block]

ifrs-full

text block

Nimike

L 326/434

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot muista varauksista
[abstract]

DisclosureOfOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Tiedot muista varauksista,
ehdollisista veloista ja ehdol
lisista varoista [text block]

Kaikkien tietojen esittäminen muista varauksista, ehdolli tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista veloista ja ehdollisista varoista.
IAS 37 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sExplanatory

text block

Tiedot muista varauksista
[text block]

Tiedot muista varauksista. [Viittaus: Muut varaukset]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sLineItems

Tiedot muista varauksista
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sTable

Tiedot muista varauksista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot muista varauksista.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsAbstract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84

L 326/435

Tiedot suoritevelvoitteista
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84

Euroopan unionin virallinen lehti

table

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfPerformanceObli
gationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsTable

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesExplanatory

Viitteet

Tiedot suoritevelvoitteista
[text block]

Tiedot asiakassopimuksiin liittyvistä suoritevelvoitteista.
[Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119

Tiedot suoritevelvoitteista
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot suoritevelvoitteista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot asiakassopimuksiin liitty
vistä suoritevelvoitteista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119

text block

Tiedot ennakkomaksuista ja
muista varoista [text block]

Tiedot ennakkomaksuista ja muista varoista. [Viittaus:
Muut varat; Ennakkomaksut]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Tiedot tuotteista ja palveluista
[abstract]

text block

Tiedot tuotteista ja palveluista Tiedot yhteisön tuotteista ja palveluista. [Viittaus: Tuot
[text block]
teet ja palvelut [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 32

16.12.2019

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfPerformanceObli
gationsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/436

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot tuotteista ja palveluista Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
[line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 32

DisclosureOfProfitLossFrom
text block
OperatingActivitiesExplanatory

Tiedot liiketoiminnan voi
tosta (tai tappiosta) [text
block]

Tiedot liiketoiminnan voitosta (tai tappiosta). [Viittaus:
Liiketoiminnan voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAnd
EquipmentAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAnd text block
EquipmentExplanatory

Tiedot aineellisista käyttö
omaisuushyödykkeistä [text
block]

Kaikki aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä esitettä
vät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAnd
EquipmentLineItems

Yksityiskohtaiset tiedot
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

L 326/437

Tiedot tuotteista ja palveluista Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisön tuotteista ja
[table]
palveluista.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Yksityiskohtaiset tiedot
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Abstract

Tiedot varausmatriisista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixEx text block
planatory

Tiedot varausmatriisista [text
block]

Tiedot varausmatriisista.

esimerkki: IFRS 7 35N

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
LineItems

Tiedot varausmatriisista [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

Tiedot varausmatriisista
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot varausmatriisista.

esimerkki: IFRS 7 35N

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana text block
tory

Tiedot varauksista [text
block]

Tiedot varauksista. [Viittaus: Varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessee
Abstract

Vuokrasopimuksista esitettä
vät määrälliset tiedot vuo
kralle ottajan osalta [abstract]

table

16.12.2019

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot aineelli
sista käyttöomaisuushyödykkeistä.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfPropertyPlantAnd table
EquipmentTable

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/438

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAs
setsAbstract

Käyttöoikeusomaisuuseristä
esitettävät määrälliset tiedot
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShare
OptionsAbstract

text block

table

Käyttöoikeusomaisuuseristä
esitettävät määrälliset tiedot
[text block]

Käyttöoikeusomaisuuseristä esitettävät määrälliset tiedot.
[Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

Käyttöoikeusomaisuuseristä
esitettävät määrälliset tiedot
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Käyttöoikeusomaisuuseristä
esitettävät määrälliset tiedot
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot käyttöoikeusomaisuuse
ristä.

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden toteutushinnan
vaihteluvälistä [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53

L 326/439

Vuokrasopimuksista esitettä
vät määrälliset tiedot vuo
kralle antajan osalta
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesFor
LessorAbstract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShare
OptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShare
OptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfRankingAn
dAmountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByPar
tiesWhoseInterestsRankLow
erThanEntitysInterestsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsAbstract

Viitteet

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden toteutushinnan
vaihteluvälistä [text block]

Tiedot ulkona olevien osakeoptioiden toteutushinnan
vaihteluvälistä.

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden toteutushinnan
vaihteluvälistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot ulkona olevien osa
keoptioiden toteutushinnan
vaihteluvälistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot ulkona olevien osakeop
tioiden toteutushinnan vaihteluvälistä.

text block

Tiedot strukturoitujen yhtei
söjen sellaisten mahdollisten
tappioiden asemasta ja mää
rästä, joiden kantajina olevien
osapuolten osuuksilla on
huonompi etuoikeusasema
kuin yhteisön osuudella [text
block]

Tiedot strukturoitujen yhteisöjen sellaisten mahdollisten esimerkki: IFRS 12 B26 d
tappioiden asemasta ja määrästä, joiden kantajina olevien
osapuolten osuuksilla on huonompi etuoikeusasema kuin
yhteisön osuudella.

Tiedot rahoitusvarojen luokit
telun muutoksesta [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d

16.12.2019

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShare
OptionsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/440

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusvarojen luokit Tiedot rahoitusvarojen luokittelun muutoksesta. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
telun muutoksesta [text
Rahoitusvarat]
IFRS 7 12 B
block]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsLineItems

Tiedot rahoitusvarojen luokit Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
telun muutoksesta [line
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf table
FinancialAssetsTable

Tiedot rahoitusvarojen luokit Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvarojen luokitte
telun muutoksesta [table]
lun muutoksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 B

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf text block
FinancialInstrumentsExplana
tory

Tiedot rahoitusinstrumenttien Tiedot rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksesta.
luokittelun muutoksesta [text [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]
block]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationAb
stract

Tiedot esittämistavan tai luo
kittelujen muutoksista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationEx
planatory

text block

Tiedot tilinpäätöserien esittämistavan tai luokittelujen
muutoksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 41
L 326/441

Tiedot esittämistavan tai luo
kittelujen muutoksista [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReclassificationOf text block
FinancialAssetsExplanatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentation
LineItems

Tiedot esittämistavan tai luo
kittelujen muutoksista [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
table
sOrChangesInPresentationTable

Tiedot esittämistavan tai luo Taulukko, jossa esitetään tiedot esittämistavan tai luokit
kittelujen muutoksista [table] telujen muutoksista.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe text block
tweenInvestmentDerecog
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromAc
countingForInvestmentAtCos
tOrInAccordanceWithIFRS9
ToAccountingForAssetsAndLia
bilitiesExplanatory

Täsmäytyslaskelma taseesta
pois kirjatun sijoituksen ja
kirjattujen varojen ja velkojen
välillä, siirtyminen sijoitusten
kirjanpitokäsittelyssä käsitte
lystä hankintamenoon arvos
tettavana sijoituksena tai IFRS
9:n mukaisesti varojen ja vel
kojen käsittelyyn kirjanpi
dossa [text block]

Täsmäytyslaskelma taseesta pois kirjatun sijoituksen ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattujen varojen ja velkojen välillä siirryttäessä sijoitus IFRS 11 C12 b
ten kirjanpitokäsittelyssä käsittelystä hankintamenoon
arvostettavana sijoituksena tai IFRS 9:n mukaisesti varo
jen ja velkojen käsittelyyn kirjanpidossa.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe text block
tweenInvestmentDerecog
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromE
quityMethodToAccounting
ForAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

Täsmäytyslaskelma taseesta
pois kirjatun sijoituksen ja
kirjattujen varojen ja velkojen
välillä, siirtyminen pääomao
suusmenetelmästä varojen ja
velkojen käsittelyyn kirjanpi
dossa [text block]

Täsmäytyslaskelma taseesta pois kirjatun sijoituksen ja
kirjattujen varojen ja velkojen välillä siirryttäessä pää
omaosuusmenetelmästä varojen ja velkojen käsittelyyn
kirjanpidossa.

FI

ifrs-full

L 326/442

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 41
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 11 C10

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillEx
planatory

Viitteet

Täsmäytyslaskelma biologis
ten hyödykkeiden muutok
sista [abstract]

text block

table

Täsmäytyslaskelma biologis
ten hyödykkeiden muutok
sista [text block]

Täsmäytyslaskelma biologisten hyödykkeiden muutok
sista. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50

Täsmäytyslaskelma biologis
ten hyödykkeiden muutok
sista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Täsmäytyslaskelma biologis
ten hyödykkeiden muutok
sista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot biologisten hyödykkeiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksia koskevasta täsmäytyslaskelmasta.
IAS 41 50

Täsmäytyslaskelma liikearvon
muutoksista [abstract]

text block

Täsmäytyslaskelma liikearvon Täsmäytyslaskelma liikearvon muutoksista. [Viittaus:
muutoksista [text block]
Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 d
L 326/443

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
table
tionOfChangesInGoodwillTable

Täsmäytyslaskelma liikearvon Taulukko, jossa esitetään tiedot liikearvon muutoksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksista [table]
kevasta täsmäytyslaskelmasta.
IFRS 3 B67 d

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsAbstract

Täsmäytyslaskelma vakuutus
sopimusten muutoksista
komponenteittain [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
text block
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsExplana
tory

Täsmäytyslaskelma vakuutus Täsmäytyslaskelma vakuutussopimusten muutoksista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimusten muutoksista
komponenteittain (vastaisten rahavirtojen nykyarvoa kos IFRS 17 101 – Voimaantulo
komponenteittain [text block] kevat arviot, muuta riskiä kuin vakuutusriskiä koskeva
1.1.2021
riskioikaisu ja sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali).
[Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsLineItems

Täsmäytyslaskelma vakuutus Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
sopimusten muutoksista
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
komponenteittain [text block] kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

16.12.2019

Täsmäytyslaskelma liikearvon Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
muutoksista [line items]
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGood
willLineItems

FI

ifrs-full

L 326/444

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Täsmäytyslaskelma vakuutus Taulukko, jossa esitetään tiedot vakuutussopimusten
sopimusten muutoksista
muutoksia koskevasta täsmäytyslaskelmasta komponen
komponenteittain [abstract]
teittain.

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsAbstract

Täsmäytyslaskelma vakuutus
sopimusten muutoksista jäl
jellä olevan vakuutuskauden
ja toteutuneiden vakuutusta
pahtumien osalta [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsExplanatory

Täsmäytyslaskelma vakuutus
sopimusten muutoksista jäl
jellä olevan vakuutuskauden
ja toteutuneiden vakuutusta
pahtumien osalta [text block]

Täsmäytyslaskelma vakuutussopimusten muutoksista jäl tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jellä olevan vakuutuskauden ja toteutuneiden vakuutusta IFRS 17 100 – Voimaantulo
pahtumien osalta. [Viittaus: Vakuutussopimukset
1.1.2021
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsLineItems

Täsmäytyslaskelma vakuutus
sopimusten muutoksista jäl
jellä olevan vakuutuskauden
ja toteutuneiden vakuutusta
pahtumien osalta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

table
DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsTable

Täsmäytyslaskelma vakuutus
sopimusten muutoksista jäl
jellä olevan vakuutuskauden
ja toteutuneiden vakuutusta
pahtumien osalta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot täsmäytyslaskelmasta,
joka koskee vakuutussopimusten muutoksia jäljellä ole
van vakuutuskauden ja toteutuneiden vakuutustapahtu
mien osalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 101 – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReconcilia
table
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsTable

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 – Voimaantulo
1.1.2021
L 326/445

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAl
lowanceAndExplana
tionOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialIn
strumentsAbstract

Viitteet

Täsmäytyslaskelma aineetto
mien hyödykkeiden ja liikear
von muutoksista [abstract]

text block

Täsmäytyslaskelma aineetto Täsmäytyslaskelma aineettomien hyödykkeiden ja liikear
mien hyödykkeiden ja liikear von muutoksista. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja
von muutoksista [text block] liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118

Täsmäytyslaskelma aineetto Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
mien hyödykkeiden ja liikear teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
von muutoksista [line items] kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Täsmäytyslaskelma aineetto Taulukko, jossa esitetään tiedot aineettomien hyödykkei
mien hyödykkeiden ja liikear den ja liikearvon muutoksia koskevasta täsmäytyslaskel
von muutoksista [table]
masta.

Täsmäytyslaskelma tappiota
koskevan vähennyserän muu
toksista ja selostus rahoi
tusinstrumenttien bruttomää
räisen kirjanpitoarvon muu
toksista [abstract]

yleinen käytäntö: IAS 38 118

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/446

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAl
lowanceAndExplana
tionOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialIn
strumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAl
lowanceAndExplana
tionOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialIn
strumentsTable

text block

table

Dokumentaation nimike

Viitteet

Täsmäytyslaskelma tappiota
koskevan vähennyserän muu
toksista ja selostus rahoi
tusinstrumenttien bruttomää
räisen kirjanpitoarvon muu
toksista [text block]

Täsmäytyslaskelma tappiota koskevan vähennyserän
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksista ja selostus rahoitusinstrumenttien brutto
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
määräisen kirjanpitoarvon muutoksista. Tappiota koskeva esitettävät tiedot: IFRS 7 35I
vähennyserä on IFRS 9:n kappaleen 4.1.2 mukaisesti
arvostettavien rahoitusvarojen, vuokrasaamisten ja sopi
mukseen perustuvien omaisuuserien odotettavissa olevia
luottotappioita koskeva vähennyserä, IFRS 9:n kappaleen
4.1.2A mukaisesti arvostettavien rahoitusvarojen kerty
nyt arvon alentuminen sekä luottositoumuksista ja
takaussopimuksista odotettavissa olevia luottotappioita
varten tehtävä varaus. [Viittaus: Bruttomääräinen kirjan
pitoarvo [member]]

Täsmäytyslaskelma tappiota
koskevan vähennyserän muu
toksista ja selostus rahoi
tusinstrumenttien bruttomää
räisen kirjanpitoarvon muu
toksista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Täsmäytyslaskelma tappiota
koskevan vähennyserän muu
toksista ja selostus rahoi
tusinstrumenttien bruttomää
räisen kirjanpitoarvon muu
toksista [table]

Taulukko, jossa esitetään täsmäytyslaskelma tappiota kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevan vähennyserän muutoksista ja selostus rahoitusin
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
strumenttien bruttomääräisen kirjanpitoarvon
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I
muutoksista.
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAl
lowanceAndExplana
tionOfChangesInGrossCar
ryingAmountForFinancialIn
strumentsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

L 326/447

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot sellaisten kuitattavien rahoitusvarojen, jotka ovat
toimeenpantavissa olevan yleisen nettoutusjärjestelyn tai
vastaavanlaisen sopimuksen kohteena, täsmäyttämisestä
taseessa esitettäviin yksittäisiin riveihin. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsToIndividualLineIt
emsInStatementOfFinancialPo
sitionExplanatory

Tiedot sellaisten kuitattavien
rahoitusvarojen, jotka ovat
toimeenpantavissa olevan
yleisen nettoutusjärjestelyn
tai vastaavanlaisen sopimuk
sen kohteena, täsmäyttämi
sestä taseessa esitettäviin
yksittäisiin riveihin [text
block]

Tiedot sellaisten kuitattavien rahoitusvarojen, jotka ovat
toimeenpantavissa olevan yleisen nettoutusjärjestelyn tai
vastaavanlaisen sopimuksen kohteena, täsmäyttämisestä
taseessa esitettäviin yksittäisiin riveihin. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B46

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesAbstract

Rahoituksesta johtuvia vel
koja koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesExplanatory

Rahoituksesta johtuvia velkoja koskeva täsmäytyslas
kelma. [Viittaus: Rahoituksesta johtuvat velat]

esimerkki: IAS 7 44D

text block

Rahoituksesta johtuvia vel
koja koskeva täsmäytyslas
kelma [text block]

16.12.2019

Tiedot sellaisten kuitattavien
rahoitusvarojen, jotka ovat
toimeenpantavissa olevan
yleisen nettoutusjärjestelyn
tai vastaavanlaisen sopimuk
sen kohteena, täsmäyttämi
sestä taseessa esitettäviin
yksittäisiin riveihin [text
block]
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DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialAssetsSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPosition
Explanatory

FI

ifrs-full

L 326/448

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Rahoituksesta johtuvia vel
koja koskeva täsmäytyslas
kelma [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoituksesta johtuvien
velkojen täsmäytyslaskelmasta.

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestInAsso
ciateExplanatory

Täsmäytyslaskelma pääomao
suusmenetelmällä käsiteltävän
osakkuusyrityksen taloudelli
sesta informaatiosta esitetyn
yhteenvedon ja osakkuusyri
tyksessä olevan osuuden kir
janpitoarvon välillä [text
block]

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävän osakkuus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yrityksen taloudellisesta informaatiosta esitetyn yhteenve IFRS 12 B14 b
don ja raportoivalla yhteisöllä osakkuusyrityksessä olevan
osuuden kirjanpitoarvon välisestä täsmäytyslaskelmasta.
[Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Osakkuusyritykset
[member]]

text block

Täsmäytyslaskelma pääomao
suusmenetelmällä käsiteltävän
yhteisyrityksen taloudellisesta
informaatiosta esitetyn
yhteenvedon ja yhteisyrityk
sessä olevan osuuden kirjan
pitoarvon välillä [text block]

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävän yhteisyri
tyksen taloudellisesta informaatiosta esitetyn yhteenve
don ja raportoivalla yhteisöllä yhteisyrityksessä olevan
osuuden kirjanpitoarvon välisestä täsmäytyslaskelmasta.
[Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesTable

ifrs-full

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestIn
JointVentureExplanatory

table

esimerkki: IAS 7 44D
Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfReconcilia
tionOfLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesLineItems

FI

Rahoituksesta johtuvia vel
koja koskeva täsmäytyslas
kelma [line items]

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B14 b

L 326/449

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Tiedot lunastuskiellosta,
rahoitusvelkojen ja oman
pääoman välinen siirto [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesAb
stract

Tiedot rahoitusvaroista ja veloista, joiden nimenomaista
luokittelua on muutettu
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabiliti
esTable

text block

table

Kaikki rahoitusvelkojen ja oman pääoman väliseen siir
toon johtavasta lunastuskiellon muutoksesta esitettävät
tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 2 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot

Tiedot rahoitusvaroista ja veloista, joiden nimenomaista
luokittelua on muutettu [text
block]

Tiedot rahoitusvaroista ja -veloista, joiden nimenomaista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luokittelua on muutettu IFRS-standardeihin siirtymisen
IFRS 1 29
aikana. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat; IFRS-stan
dardit [member]]

Tiedot rahoitusvaroista ja veloista, joiden nimenomaista
luokittelua on muutettu [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 29
16.12.2019

Tiedot rahoitusvaroista ja Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvaroista ja veloista, joiden nimenomaista veloista, joiden nimenomaista luokittelua on muutettu.
luokittelua on muutettu
[table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfRedemptionProhi text block
bitionTransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityExplanatory

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/450

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17Ex
planatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17LineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

Viitteet

Tiedot rahoitusvarojen
nimenomaisen luokittelun
muuttamisesta IFRS 17:n
soveltamisen aloittamisajan
kohtana [abstract]

text block

Tiedot rahoitusvarojen
nimenomaisen luokittelun
muuttamisesta IFRS 17:n
soveltamisen aloittamisajan
kohtana [text block]

Tiedot rahoitusvarojen nimenomaisen luokittelun muut
tamisesta IFRS 17:n soveltamisen aloittamisajankohdalta.

Tiedot rahoitusvarojen
nimenomaisen luokittelun
muuttamisesta IFRS 17:n
soveltamisen aloittamisajan
kohtana [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot rahoitusvarojen
nimenomaisen luokittelun
muuttamisesta IFRS 17:n
soveltamisen aloittamisajan
kohtana [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot rahoitusvarojen nimen
omaisen luokittelun muuttamisesta IFRS 17:n soveltami
sen aloittamisajankohtana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 C32 – Voimaantulo
1.1.2021

text block

Tiedot hintasääntelystä johtu Kaikki hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä esitet
vista siirtyvistä eristä [text
tävät tiedot.
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 Esittämistapa,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot

Tiedot korvauksensaantioi
keuksista [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 C32 – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/451

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17Ab
stract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot korvauksensaantioikeuksista. [Viittaus: Korvauk
sensaantioikeudet, käypä arvo]

Tiedot korvauksensaantioi
keuksista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot korvauksensaantioi
keuksista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot korvauksensaantioikeuk
sista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 b

DisclosureOfReinsuranceEx
planatory

text block

Tiedot jälleenvakuutuksesta
[text block]

Tiedot jälleenvakuutuksesta.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyEx
planatory

text block

Tiedot lähipiiristä [text block] Kaikki lähipiiristä esitettävät tiedot.

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe text block
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

Tiedot takaisinostosopimuk
sista ja käänteisistä takaisi
nostosopimuksista [text
block]

Tiedot takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinos yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
tosopimuksista.

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDe
velopmentExpenseExplanatory

Tiedot tutkimus- ja kehittä
miskuluista [text block]

Tiedot tutkimus- ja kehittämiskuluista. [Viittaus: Tutki
mus- ja kehittämiskulut

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

16.12.2019

Tiedot korvauksensaantioi
keuksista [text block]
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DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/452

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityAbstract

Tiedot omaan pääomaan
sisältyvistä rahastoista
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityLineItems

Tiedot omaan pääomaan
sisältyvistä rahastoista [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityTable

table

Tiedot omaan pääomaan
sisältyvistä rahastoista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot omaan pääomaan sisälty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vistä rahastoista.
IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfRestricted
CashAndCashEquivalentsEx
planatory

text block

Tiedot rahavaroista, joihin
kohdistuu rajoituksia [text
block]

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia. [Viit
taus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

text block

Tiedot myyntituotoista [text
block]

Kaikki myyntituotoista esitettävät tiedot.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCon text block
tractsWithCustomersExplana
tory

Tiedot asiakassopimuksista
saaduista myyntituotoista
[text block]

Kaikkien asiakassopimuksista saaduista myyntituotoista
esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 Esittämistapa,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot

text block

Tiedot omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Muut rahastot [member]]
IAS 1 79 b
FI

Tiedot omaan pääomaan
sisältyvistä rahastoista [text
block]

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajor
CustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsAb
stract

Viitteet

Tiedot suojauslaskentaan liit
tyvästä riskienhallinnan stra
tegiasta [abstract]

text block

Tiedot suojauslaskentaan liit
tyvästä riskienhallinnan stra
tegiasta [text block]

Tiedot suojauslaskentaan liittyvästä riskienhallinnan
strategiasta.

Tiedot suojauslaskentaan liit
tyvästä riskienhallinnan stra
tegiasta [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot suojauslaskentaan liit
tyvästä riskienhallinnan stra
tegiasta [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot suojauslaskentaan liitty
västä riskienhallinnan strategiasta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 A

text block

Tiedot tärkeimmistä asiak
kaista [text block]

Tiedot tärkeimmistä asiakkaista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 34

Tiedot vakuutusmatemaattisia
oletuksia koskevasta herkkyy
sanalyysista [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 A

16.12.2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/454

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumption
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsExplanatory

text block

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot vakuutusmatemaattisia Tiedot sellaisia vakuutusmatemaattisia oletuksia, joita on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oletuksia koskevasta herkkyy käytetty etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon määrittä IAS 19 145
sanalyysista [text block]
miseen, koskevasta herkkyysanalyysista. [Viittaus: Vakuu
tusmatemaattiset oletukset [member]; Etuuspohjainen
velvoite, nykyarvo]

Tiedot vakuutusmatemaattisia Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
oletuksia koskevasta herkkyy teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
sanalyysista [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot vakuutusmatemaattisia Taulukko, jossa esitetään tiedot vakuutusmatemaattisia
oletuksia koskevasta herkkyy oletuksia koskevasta herkkyysanalyysista.
sanalyysista [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 145

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsEx
planatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, varat
[abstract]

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h

L 326/455

Tiedot käyvän arvon herk
Tiedot varojen käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille.
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, varat
[text block]

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

table

Dokumentaation nimike

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, varat
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot käyvän arvon herk
Taulukko, jossa esitetään tiedot varojen käyvän arvon
kyydestä muiden kuin
herkkyydestä muiden kuin havainnoitavissa olevien syöt
havainnoitavissa olevien syöt tötietojen muutoksille.
tötietojen muutoksille, varat
[table]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h
Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsLineItems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit
[abstract]

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h

16.12.2019

Tiedot käyvän arvon herk
Tiedot yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
kyydestä muiden kuin
menttien käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille.
tötietojen muutoksille, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [text
block]

L 326/456

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesExplanatory

table

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot yhteisön omien oman
pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötie
tojen muutoksille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h

Tiedot käyvän arvon herk
Tiedot velkojen käyvän arvon herkkyydestä muiden kuin
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille.
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, velat
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, velat
[abstract]

text block

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsLineItems

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

L 326/457

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot käyvän arvon herk
kyydestä muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muutoksille, velat
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesTable

table

Tiedot käyvän arvon herk
Taulukko, jossa esitetään tiedot velkojen käyvän arvon
kyydestä muiden kuin
herkkyydestä muiden kuin havainnoitavissa olevien syöt
havainnoitavissa olevien syöt tötietojen muutoksille.
tötietojen muutoksille, velat
[table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 h

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explana
tory

text block

Tiedot muusta kuin IFRS
Tiedot muusta herkkyysanalyysistä kuin IFRS 17:n kap
17:n kappaleessa 128(a) tar paleessa 128(a) tarkoitetusta analyysistä.
koitetusta herkkyysanalyysistä
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 129 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Tiedot herkkyysanalyysistä,
joka koskee muutoksia altis
tumisessa IFRS 17:n sovelta
misalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
[abstract]

FI

ifrs-full

L 326/458

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot herkkyysanalyysistä,
Tiedot herkkyysanalyysistä, joka koskee muutoksia altis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka koskee muutoksia altis tumisessa IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk IFRS 17 128 a – Voimaantulo
tumisessa IFRS 17:n sovelta sista aiheutuville riskeille.
1.1.2021
misalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Tiedot herkkyysanalyysistä,
joka koskee muutoksia altis
tumisessa IFRS 17:n sovelta
misalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

ifrs-full

table

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a – Voimaantulo
1.1.2021

DisclosureOfSensitivityToInsur text block
anceRiskExplanatory

Tiedot herkkyydestä vakuu
tusriskille [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39 c i – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsAbstract

Yksityiskohtaiset tiedot palve
lutoimilupajärjestelyistä
[abstract]

Tiedot yhteisön herkkyydestä vakuutusriskille.

L 326/459

Tiedot herkkyysanalyysistä,
Taulukko, jossa esitetään tiedot herkkyysanalyysistä, joka
joka koskee muutoksia altis koskee muutoksia altistumisessa IFRS 17:n soveltamisa
tumisessa IFRS 17:n sovelta laan kuuluvista sopimuksista aiheutuville riskeille.
misalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuville riskeille
[table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSensitivityAnaly
text block
sisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Tiedot palvelutoimilupajärjes Kaikki palvelutoimilupajärjestelyistä esitettävät tiedot.
telyistä [text block]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 Päätös

Yksityiskohtaiset tiedot palve Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
lutoimilupajärjestelyistä [line teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelu
toimilupajärjestelyistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6

DisclosureOfSharebasedPay
text block
mentArrangementsExplanatory

Tiedot osakeperusteisia mak
suja koskevista järjestelyistä
[text block]

Kaikki osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä
esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 44

DisclosureOfShareCapitalRe
servesAndOtherEquityInterest
Explanatory

Tiedot osakepääomasta,
rahastoista ja muista oman
pääoman eristä [text block]

Kaikki osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pää
oman ehtoisista osuuksista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79

text block

16.12.2019

Palvelutoimilupajärjestelyistä
esitettävät yksityiskohtaiset
tiedot [table]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/460

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

Tiedot saatuun arvioon teh
dyistä merkittävistä oikai
suista [text block]

Viitteet

Tiedot sijoituskiinteistöstä saadun arvion ja tilinpäätök
seen merkityn oikaistun arvon välisestä täsmäytyslaskel
masta, mukaan lukien mahdollisesti lisättyjen kirjattujen
leasingvelvoitteiden yhteenlaskettu määrä ja kaikki muut
merkittävät oikaisut. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 77

Tiedot osakkuusyrityksistä
[text block]

Tiedot osakkuusyrityksistä. [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 d

Tiedot osakkuusyrityksistä
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot osakkuusyrityksistä
[table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot osakkuusyrityksistä.

Tiedot osakkuusyrityksistä
[abstract]

text block

table

Tiedot tytäryrityksistä
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 d

L 326/461

ifrs-full

text block

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedEx
planatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot tytäryrityksistä. [Viittaus: Tytäryritykset
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

Tiedot tytäryrityksistä [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

Tiedot tytäryrityksistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot tytäryrityksistä.

ifrs-full

text block
DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
RelationToInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudge
mentsMadeInApplyingIFRS17
Explanatory

table

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 a

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 a

Tiedot merkittävistä harkin
Tiedot merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista
taan perustuvista ratkaisuista ja oletuksista, joita on tehty osuuksista muissa
ja oletuksista, joita on tehty
yhteisöissä.
osuuksista muissa yhteisöissä
[text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 7

Tiedot IFRS 17:ää sovellet
taessa tehdyistä merkittävistä
harkintaan perustuvista rat
kaisuista ja oletuksista [text
block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 – Voimaantulo
1.1.2021

Tiedot IFRS 17:ää sovellettaessa tehdyistä merkittävistä
harkintaan perustuvista ratkaisuista ja oletuksista. Yhtei
sön on erityisesti esitettävä tiedot käytetyistä syöttötie
doista, oletuksista ja arviointimenetelmistä.

16.12.2019

Tiedot tytäryrityksistä [text
block]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSignificantInvest text block
mentsInSubsidiariesExplanatory

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/462

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityAbstract

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [abstract]

text block

table

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [text block]

Tiedot sellaisista merkittävistä syöttötiedoista, joista ei ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saatavilla markkinatietoa ja jotka muodostetaan käyttäen IFRS 13 93 d
parasta saatavilla olevaa tietoa oletuksista, joita markki
naosapuolet käyttäisivät varojen käyvän arvon määrittä
misessä.

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot varojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot merkittävistä muista kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
havainnoitavissa olevista syöttötiedoista, joita on käytetty IFRS 13 93 d
varojen käyvän arvon määrittämisessä.

L 326/463

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisessä
käytetyistä merkittävistä
muista kuin havainnoitavissa
olevista syöttötiedoista
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesAb
stract

text block

table

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisessä
käytetyistä merkittävistä
muista kuin havainnoitavissa
olevista syöttötiedoista [text
block]

Tiedot sellaisista merkittävistä syöttötiedoista, joista ei ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saatavilla markkinatietoa ja jotka muodostetaan käyttäen IFRS 13 93 d
parasta saatavilla olevaa tietoa oletuksista, joita markki
naosapuolet käyttäisivät yhteisön omien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä.
[Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instru
mentit [member]]

Tiedot oman pääoman käy
vän arvon määrittämisessä
käytetyistä merkittävistä
muista kuin havainnoitavissa
olevista syöttötiedoista [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot oman pääoman käy
Taulukko, jossa esitetään tiedot merkittävistä muista kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vän arvon määrittämisessä
havainnoitavissa olevista syöttötiedoista, joita on käytetty IFRS 13 93 d
käytetyistä merkittävistä
oman pääoman käyvän arvon määrittämisessä.
muista kuin havainnoitavissa
olevista syöttötiedoista [table]

16.12.2019

Tiedot velkojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityExplana
tory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/464

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesTable

table

Tiedot velkojen käyvän arvon Taulukko, jossa esitetään tiedot merkittävistä muista kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrittämisessä käytetyistä
havainnoitavissa olevista syöttötiedoista, joita on käytetty IFRS 13 93 d
merkittävistä muista kuin
velkojen käyvän arvon määrittämisessä.
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [table]

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLia
bilitiesExplanatory

text block

Tiedot huonommassa etuoi Tiedot huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista. yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
keusasemassa olevista veloista [Viittaus: Huonommassa etuoikeusasemassa olevat velat]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignif text block
icantAccountingPoliciesEx
planatory

text block

Tiedot velkojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [text block]

Tiedot sellaisista merkittävistä syöttötiedoista, joista ei ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saatavilla markkinatietoa ja jotka muodostetaan käyttäen IFRS 13 93 d
parasta saatavilla olevaa tietoa oletuksista, joita markki
naosapuolet käyttäisivät velkojen käyvän arvon määrittä
misessä.

Tiedot velkojen käyvän arvon
määrittämisessä käytetyistä
merkittävistä muista kuin
havainnoitavissa olevista
syöttötiedoista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Kaikki yhteisön soveltamista merkittävistä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista esitettävät tiedot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 117
L 326/465

Tiedot merkittävistä tilinpää
töksen laatimisperiaatteista
[text block]
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DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesEx
planatory

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsTable

text block

Tiedot verosaamisista ja veloista [text block]

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot verosaamisista ja -veloista.

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

Tiedot väliaikaisista eroista,
käyttämättömistä verotuksel
lisista tappioista ja käyttämät
tömistä verotukseen liittyvistä
hyvityksistä [text block]

Tiedot erityyppisistä väliaikaisten erojen, käyttämättö
mien verotuksellisten tappioiden ja käyttämättömien
verotukseen liittyvien hyvitysten ryhmistä. [Viittaus:
Käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset [mem
ber]; Käyttämättömät verotukselliset tappiot [member];
Väliaikaiset erot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g

Tiedot väliaikaisista eroista,
käyttämättömistä verotuksel
lisista tappioista ja käyttämät
tömistä verotukseen liittyvistä
hyvityksistä [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot väliaikaisista eroista,
käyttämättömistä verotuksel
lisista tappioista ja käyttämät
tömistä verotukseen liittyvistä
hyvityksistä [abstract]

text block

table

16.12.2019

Tiedot väliaikaisista eroista,
Taulukko, jossa esitetään tiedot väliaikaisista eroista, käyt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyttämättömistä verotuksel tämättömistä verotuksellisista tappioista ja käyttämättö IAS 12 81 g
lisista tappioista ja käyttämät mistä verotukseen liittyvistä hyvityksistä.
tömistä verotukseen liittyvistä
hyvityksistä [table]
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DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/466

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot osakeperusteisia mak
suja koskevan järjestelyn
ehdoista [abstract]

text block

Tiedot osakeperusteisia mak
suja koskevan järjestelyn
ehdoista [text block]

Tiedot osakeperusteisia maksuja koskevan järjestelyn
ehdoista. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat
järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45

Tiedot osakeperusteisia mak
suja koskevan järjestelyn
ehdoista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

table

Tiedot osakeperusteisia mak
suja koskevan järjestelyn
ehdoista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot osakeperusteisia maksuja
koskevan järjestelyn ehdoista.

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Tiedot ostoveloista ja muista
veloista [text block]

Tiedot ostoveloista ja muista veloista. [Viittaus: Ostovelat yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
ja muut velat]

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

text block

Tiedot myyntisaamisista ja
Tiedot myyntisaamisista ja muista saamisista. [Viittaus:
muista saamisista [text block] Myyntisaamiset ja muut saamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45
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DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
L 326/467

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

DisclosureOfTradingIncomeEx text block
penseExplanatory

Tiedot kaupankäynnin tuo
toista (tai kuluista) [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsAbstract

Tiedot jäljellä oleville suorite
velvoitteille kohdistetusta
transaktiohinnasta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
text block
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsExplana
tory

Tiedot jäljellä oleville suorite Tiedot asiakassopimusten jäljellä oleville suoritevelvoit
velvoitteille kohdistetusta
teille kohdistetusta transaktiohinnasta.
transaktiohinnasta [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsLineItems

Tiedot jäljellä oleville suorite
velvoitteille kohdistetusta
transaktiohinnasta [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
table
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsTable

Tiedot jäljellä oleville suorite Taulukko, jossa esitetään tiedot asiakassopimusten jäljellä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvoitteille kohdistetusta
oleville suoritevelvoitteille kohdistetusta transaktiohin
IFRS 15 120 b i
transaktiohinnasta [table]
nasta.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesAbstract

Tiedot toistensa lähipiiriin
kuuluvien osapuolten väli
sistä liiketoimista [abstract]

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e
FI

Tiedot kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista). [Viittaus:
Kaupankäynnin tuotot (tai kulut)]

L 326/468

Etuliite

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 120 b i

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot toistensa lähipiiriin
Tiedot yhteisön ja sen lähipiiriin kuuluvien osapuolten
kuuluvien osapuolten väli
välisistä liiketoimista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]
sistä liiketoimista [text block]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesLineItems

Tiedot toistensa lähipiiriin
kuuluvien osapuolten väli
sistä liiketoimista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesTable

Tiedot toistensa lähipiiriin
kuuluvien osapuolten väli
sistä liiketoimista [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot toistensa lähipiiriin kuu
luvien osapuolten välisistä liiketoimista.

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
CombinationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
CombinationExplanatory

table

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19

Tiedot liiketoimista, jotka kir
jataan erillään liiketoiminto
jen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastatta
viksi [abstract]

text block

Tiedot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoiminto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja
IFRS 3 B64 l
velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]]
L 326/469

Tiedot liiketoimista, jotka kir
jataan erillään liiketoiminto
jen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastatta
viksi [text block]
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DisclosureOfTransactionsBe
text block
tweenRelatedPartiesExplanatory

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tiedot liiketoimista, jotka kir
jataan erillään liiketoiminto
jen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastatta
viksi [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Viitteet

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
CombinationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
CombinationTable

table

Tiedot liiketoimista, jotka kir Taulukko, jossa esitetään tiedot liiketoimista, jotka kirja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jataan erillään liiketoiminto taan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta IFRS 3 B64 l
jen yhdistämisessä tapahtu
varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi.
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastatta
viksi [table]

ifrs-full

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Tiedot rahoitusvarojen siir
rosta [text block]

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

text block

Tiedot omista osakkeista [text Tiedot omista osakkeista. [Viittaus: Omat osakkeet]
block]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

Tiedot vakuutussopimustyy
peistä [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance text block
ContractsExplanatory

Tiedot vakuutussopimustyy
peistä [text block]

Tiedot vakuutussopimustyypeistä. [Viittaus: Vakuutusso
pimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 Rahoitusvarojen siirrot
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Tiedot rahoitusvarojen siirrosta. [Viittaus: Rahoitusvarat]

FI

ifrs-full

L 326/470

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 10 e

16.12.2019

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance table
ContractsTable

Tiedot vakuutussopimustyy
peistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot vakuutussopimustyy
peistä.

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

Tiedot konsernitilinpäätök
seen sisältymättömistä struk
turoiduista yhteisöistä
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

text block

table

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Tiedot konsernitilinpäätök
seen sisältymättömistä struk
turoiduista yhteisöistä [text
block]

Tiedot konsernitilinpäätökseen sisältymättömistä struktu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
roiduista yhteisöistä. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen
IFRS 12 B4 e
sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

Tiedot konsernitilinpäätök
seen sisältymättömistä struk
turoiduista yhteisöistä [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

Tiedot konsernitilinpäätök
seen sisältymättömistä struk
turoiduista yhteisöistä [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot konsernitilinpäätökseen
sisältymättömistä strukturoiduista yhteisöistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 e

L 326/471

Tiedot vakuutussopimustyy
peistä [line items]
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DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyAbstract

Tiedot vapaaehtoisesta tilin
päätöksen laatimisperiaatteen
muutoksesta [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy
LineItems

Tiedot vapaaehtoisesta tilin Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
päätöksen laatimisperiaatteen teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
muutoksesta [line items]
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyTable

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

Tiedot vapaaehtoisesta tilin Taulukko, jossa esitetään tiedot vapaaehtoisesta tilinpää
päätöksen laatimisperiaatteen töksen laatimisperiaatteen muutoksesta.
muutoksesta [table]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29

Tiedot tuottokäyrästä, jota on
käytetty sellaisten rahavirto
jen diskonttaamiseen, jotka
eivät vaihtele perustana ole
vien erien tuoton mukaisesti
[abstract]

text block

Tiedot tuottokäyrästä, jota on käytetty sellaisten rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tojen diskonttaamiseen, jotka eivät vaihtele perustana
IFRS 17 120 – Voimaantulo
olevien erien tuoton mukaisesti, IFRS 17:n kappaletta 36 1.1.2021
soveltaen.
16.12.2019

Tiedot tuottokäyrästä, jota on
käytetty sellaisten rahavirto
jen diskonttaamiseen, jotka
eivät vaihtele perustana ole
vien erien tuoton mukaisesti
[text block]
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table

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/472

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Tiedot tuottokäyrästä, jota on
käytetty sellaisten rahavirto
jen diskonttaamiseen, jotka
eivät vaihtele perustana ole
vien erien tuoton mukaisesti
[line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Tiedot overlay-lähestymista
vasta [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryEx
emptionFromIFRS9Abstract

Tiedot IFRS 9:ää koskevasta
väliaikaisesta vapautuksesta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedParty
TransactionsWereMadeOn
TermsEquivalentToThoseThat
PrevailInArmsLengthTransac
tions

table

text

Tiedot tuottokäyrästä, jota on Taulukko, jossa esitetään tiedot tuottokäyrästä, jota on
käytetty sellaisten rahavirto käytetty sellaisten rahavirtojen diskonttaamiseen, jotka
jen diskonttaamiseen, jotka
eivät vaihtele perustana olevien erien tuoton mukaisesti.
eivät vaihtele perustana ole
vien erien tuoton mukaisesti
[table]

Ilmoitus siitä, että lähipiirilii
ketoimissa toteutuneet ehdot
vastaavat riippumattomien
osapuolten välisissä liiketoi
missa noudatettavia ehtoja

Lähipiiriliiketoimissa toteutuneiden ehtojen ilmoitetaan
vastaavan riippumattomien osapuolten välisissä liiketoi
missa noudatettavia ehtoja vain, jos tällaiset ehdot pysty
tään näyttämään toteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 120 – Voimaantulo
1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 23

L 326/473

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems
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ifrs-full

Viitteet

FI

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMem
ber

ifrs-full

DiscountedCashFlowMember

Viitteet

Selostus siitä, onko lainoja koskeva tilanne korjattu tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lainojen ehdot neuvoteltu uudelleen ennen tilinpäätöksen IFRS 7 18 c
hyväksymistä julkistettavaksi.

member

Lopetetut toiminnot
[member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osaa, joka on luovutettu tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka (a) edustaa IFRS 5 Esittämistapa ja
erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
toiminta-aluetta; (b) on osa yhtä koordinoitua suunnitel
maa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liike
toiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta;
tai (c) on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tar
koituksena myydä se edelleen. Yhteisön osa koostuu toi
minnoista ja rahavirroista, jotka ovat selvästi erotettavissa
yhteisön muista osista toiminnallisesti ja taloudellista
raportointia varten. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

member

Diskonttaamaton rahavirta
[member]

Tämä jäsen edustaa tiettyä tuottoihin perustuvan lähesty esimerkki: IFRS 13 B11 a,
mistavan mukaista arvostusmenetelmää, jossa vastaisten esimerkki: IFRS 13 IE63
rahavirtojen määriä analysoidaan käyttäen nykyarvome
netelmiä ja syöttötietoja (esimerkiksi pääomakustannus
ten painotettu keskiarvo, tuottojen pitkän aikavälin kas
vuvauhti, pitkän aikavälin käyttökate ennen veroja,
vähennys markkinoitavuuden puutteen vuoksi, määräys
valtapreemio). [Viittaus: Tuottoihin perustuva lähestymis
tapa [member]; Painotettu keskiarvo [member]]
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Selostus siitä, onko tilanne
korjattu tai lainojen ehdot
neuvoteltu uudelleen ennen
tilinpäätöksen hyväksymistä
julkistettavaksi
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text
DisclosureWhetherLoans
PayableInDefaultReme
diedOrTermsOfLoans
PayableRenegotiatedBeforeAu
thorisationForIssueOfFinancial
Statements

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusleasingsopimuksen kohteena olevien omaisuuse tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rien diskontatun takaamattoman jäännösarvon määrä.
IFRS 16 94
Takaamaton jäännösarvo on se osa perustana olevan
omaisuuserän jäännösarvosta, jonka realisoitumisesta
vuokralle antajalla ei ole varmuutta tai josta yksinomaan
vuokralle antajan lähipiiriin kuuluva osapuoli on antanut
takuun. Rahoitusleasingsopimus on vuokrasopimus,
jonka mukaan omaisuuserän omistamiselle ominaiset ris
kit ja edut siirtyvät olennaisilta osin.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementIn
putMember

member

Diskonttauskorko, määrittä
misessä käytetty syöttötieto
[member]

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoa, jota on käytetty
syöttötietona käyvän arvon määrittämiseen perustuvissa
arvostusmenetelmissä.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrent
MeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant Diskonttauskorko, jota on
Diskonttauskorko, jota on käytetty määritettäessä
käytetty määritettäessä
nykyistä luovutuksesta johtuvilla menoilla vähennettyä
nykyistä luovutuksesta johtu käypää arvoa.
villa menoilla vähennettyä
käypää arvoa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 f iii

ifrs-full

DiscountRateUsedInPrevious
MeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant Diskonttauskorko, jota on
käytetty määritettäessä edel
listä luovutuksesta johtuvilla
menoilla vähennettyä käypää
arvoa

Diskonttauskorko, jota on käytetty määritettäessä edel
listä luovutuksesta johtuvilla menoilla vähennettyä käy
pää arvoa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 f iii

ifrs-full

X.XX instant Rahan aika-arvon kuvastami
DiscountRateUsedToReflect
seen käytetty diskonttaus
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances
korko, hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldot

Rahan aika-arvon kuvastamiseen käytetty diskonttaus
korko, jota sovelletaan hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldoihin. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 d
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DiscountedUnguaranteedResid X instant,
ualValueOfAssetsSubjectToFi
debit
nanceLease

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Kuvaus vaikutuksesta, joka
uuden IFRS-standardin käyt
töönotolla odotetaan olevan
tilinpäätökseen

ifrs-full

DisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Myytävänä oleviksi luokitellut Tämä jäsen edustaa ryhmää omaisuuseriä, joista aiotaan
luovutettavien erien ryhmät
luopua yhtenä kokonaisuutena siten, että luovutus tapah
[member]
tuu yhtenä liiketoimena, sekä kyseisiin omaisuuseriin
välittömästi liittyviä velkoja, jotka tullaan kyseisen liike
toimen yhteydessä siirtämään toiselle osapuolelle.

ifrs-full

DisposalOfMajorSub
sidiaryMember

member

Luopuminen merkittävästä
tytäryrityksestä [member]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan X duration,
gibleAssetsAndGoodwill
credit

Luovutukset ja käytöstä pois Luovutuksista ja käytöstä poistamisista johtuva aineetto
tamiset, aineettomat hyödyk mien hyödykkeiden ja liikearvon vähennys. [Viittaus:
keet ja liikearvo
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsAndGoodwillAb
stract

Luovutukset ja käytöstä pois
tamiset, aineettomat hyödyk
keet ja liikearvo [abstract]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan X duration,
gibleAssetsOtherThanGoodwill credit

Luovutukset ja käytöstä pois Luovutuksista ja käytöstä poistamisista johtuva muiden
tamiset, muut aineettomat
aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon vähennys.
hyödykkeet kuin liikearvo
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

Kuvaus vaikutuksesta, joka uuden IFRS-standardin käyt
töönotolla odotetaan olevan tilinpäätökseen.

esimerkki: IAS 8 31 e i

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 Esittämistapa ja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
yleinen käytäntö: IFRS 5 38

Tämä jäsen edustaa luopumista merkittävästä tytäryrityk esimerkki: IAS 10 22 a
sestä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e
16.12.2019
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DiscussionOfImpactThatIni
tialApplicationOfIFRSIsExpect
edToHaveOnFinancialState
ments

FI

ifrs-full

Viitteet
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ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProp
ertyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProp
ertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X duration,
credit

Luovutukset, biologiset
hyödykkeet

Luovutuksista johtuva biologisten hyödykkeiden vähen
nys. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50 c

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Luovutukset, aineettomat
hyödykkeet ja liikearvo

Luovutuksista johtuva aineettomien hyödykkeiden ja lii
kearvon vähennys. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Luovutukset, muut aineetto
mat hyödykkeet kuin
liikearvo

Luovutuksista johtuva muiden aineettomien hyödykkei
den kuin liikearvon vähennys. [Viittaus: Muut aineetto
mat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Luovutukset, sijoituskiinteis
töt

Luovutuksista johtuva sijoituskiinteistöjen vähennys.
[Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d iii

X duration,
credit

FI

Luovutukset ja käytöstä pois
tamiset, muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo
[abstract]
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Etuliite

Luovutukset ja käytöstä pois Luovutuksista ja käytöstä poistamisista johtuva aineellis
tamiset, aineelliset käyttö
ten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennys. [Viittaus:
omaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 e
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Luovutukset ja käytöstä pois
tamiset, aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet
[abstract]
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tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Luovutuksista johtuva aineellisten käyttöomaisuushyö
dykkeiden vähennys. [Viittaus: Aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e ii

DistributionAndAdministrative X duration,
Expense
debit

Myynnin ja markkinoinnin
kulut ja hallinnon kulut

Myynnin ja markkinoinnin kulujen ja hallinnon kulujen
määrä. [Viittaus: Hallinnon kulut; Myynnin ja markki
noinnin kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Myynnin ja markkinoinnin
kulut

Tavaroiden ja palvelujen myynnin ja markkinoinnin kulu esimerkki: IAS 1 103,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen määrä.
IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Maksettavat osingot

Sellaisten osinkojen määrä, joiden jakamisesta on tehty
päätös mutta joita yhtiö ei vielä ole maksanut.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Kuluiksi luokitellut osingot

Kuluiksi luokiteltujen osinkojen määrä.

esimerkki: IAS 32 40

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Osingot, jotka on kirjattu
varojen jakamisena
omistajille

Sellaisten osinkojen määrä, jotka on kirjattu varojen jaka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misena omistajille.
IAS 1 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Maksetut osingot, luokiteltu
kuuluviksi rahoitukseen

Yhteisön maksamista osingoista johtuva lähtevä raha
virta, joka on luokiteltu rahoitukseen kuuluvaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOper X duration,
credit
atingActivities

Maksetut osingot, luokiteltu
kuuluviksi liiketoimintaan

Yhteisön maksamista osingoista johtuva lähtevä raha
virta, joka on luokiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

FI

Luovutukset, aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet

ifrs-full

X duration,
credit

Nimike
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X duration,
debit

Maksetut osingot,
kantaosakkeet

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares
PerShare

X.XX
duration

Maksetut osingot, kantaosak Maksettujen osinkojen määrä kantaosaketta kohden.
keet osaketta kohden

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Maksetut osingot, muut
osakkeet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPer
Share

X.XX
duration

Maksetut osingot, muut osak Maksettujen osinkojen määrä muuta osaketta kohden.
keet osaketta kohden

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Emoyrityksen osakkeenomis
tajille maksetut osingot, luo
kiteltu kuuluviksi
rahoitukseen

Emoyrityksen osakkeenomistajille maksetuista osingoista yleinen käytäntö: IAS 7 17
johtuva lähtevä rahavirta, joka on luokiteltu rahoitukseen
kuuluvaksi.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille maksetut osingot

Määräysvallattomille omistajille maksettujen osinkojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä. [Viittaus: Määräysvallattomien omistajien osuudet] IFRS 12 B10 a

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterestsClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille maksetut osingot, luoki
teltu kuuluviksi rahoitukseen

Määräysvallattomille omistajille maksetuista osingoista
yleinen käytäntö: IAS 7 17
johtuva lähtevä rahavirta, joka on luokiteltu rahoitukseen
kuuluvaksi. [Viittaus: määräysvallattomien omistajien
osuudet; Määräysvallattomille omistajille maksetut
osingot]

Yhteisön muille kuin kantaosakkeille maksamien osinko
jen määrä. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A f

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A f

L 326/479
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ifrs-full

FI

Yhteisön kantaosakkeille maksamien osinkojen määrä.
[Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

Viitteet
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Viitteet

Maksettavat osingot, muiden Sellaisten osinkojen määrä, jotka maksetaan muiden kuin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 17 16 a
kuin käteisvarojen jakaminen käteisvarojen jakamisena omistajille.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared X duration
BeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssueBut
NotRecognisedAsDistribution
ToOwners

Osingot, joita on ehdotettu
jaettaviksi tai joiden jakami
sesta on tehty päätös ennen
kuin tilinpäätös on hyväk
sytty julkistettavaksi mutta
joita ei ole kirjattu varojen
jakamisena omistajille

Sellaisten osinkojen määrä, joita on ehdotettu jaettaviksi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai joiden jakamisesta on tehty päätös raportointikauden IAS 1 137 a, tilinpäätöksessä
jälkeen mutta ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty jul
esitettävät tiedot: IAS 10 13
kistettavaksi. Tällaisia osinkoja ei merkitä raportointikau
den päättymispäivänä velaksi taseeseen, koska kyseisenä
ajankohtana ei ole olemassa velvoitetta.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared X.XX
BeforeFinancialState
duration
mentsAuthorisedForIssueBut
NotRecognisedAsDistribution
ToOwnersPerShare

Osingot, joita on ehdotettu
jaettaviksi tai joiden jakami
sesta on tehty päätös ennen
kuin tilinpäätös on hyväk
sytty julkistettavaksi mutta
joita ei ole kirjattu osakekoh
taisena varojen jakamisena
omistajille

Sellaisten osinkojen osakekohtainen määrä, joita on
ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty pää
tös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi
mutta joita ei ole kirjattu varojen jakamisena omistajille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 137 a

ifrs-full

DividendsReceived

Saadut osingot

Saatujen osinkojen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B12 a

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAs X duration,
InvestingActivities
debit

Saadut osingot, luokiteltu
kuuluviksi investointeihin

Saaduista osingoista tuleva rahavirta, joka on luokiteltu
investointeihin kuuluvaksi. [Viittaus: Saadut osingot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

Saadut osingot, luokiteltu
kuuluviksi liiketoimintaan

Saaduista osingoista tuleva rahavirta, joka on luokiteltu
liiketoimintaan kuuluvaksi. [Viittaus: Saadut osingot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

X duration,
debit

X duration,
debit
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osakkuusyrityksiltä saadut
Osakkuusyrityksiltä saaduista osingoista tuleva rahavirta,
osingot, luokiteltu kuuluviksi joka on luokiteltu investointeihin kuuluvaksi. [Viittaus:
investointeihin
Osakkuusyritykset [member]; Saadut osingot]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

DividendsReceivedFromInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethodClassifiedAsIn
vestingActivities

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävistä sijoituksista saa
dut osingot, luokiteltu kuulu
viksi investointeihin

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista saa
duista osingoista tuleva rahavirta, joka on luokiteltu
investointeihin kuuluvaksi. [Viittaus: Pääomaosuusmene
telmällä käsiteltävät sijoitukset; Saadut osingot]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

DividendsReceived
X duration,
FromJointVenturesClassifiedAs debit
InvestingActivities

Yhteisyrityksiltä saadut osin
got, luokiteltu kuuluviksi
investointeihin

Yhteisyrityksiltä saaduista osingoista tuleva rahavirta,
joka on luokiteltu investointeihin kuuluvaksi. [Viittaus:
Yhteisyritykset [member]; Saadut osingot]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToNoncontrollingInter
ests

X duration,
debit

Osingot, jotka on kirjattu
varojen jakamisena määräys
vallattomille omistajille

Sellaisten osinkojen määrä, jotka on kirjattu varojen jaka yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
misena määräysvallattomille omistajille. [Viittaus: Mää
räysvallattomien omistajien osuudet]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Osingot, jotka on kirjattu
varojen jakamisena emoyri
tyksen omistajille

Sellaisten osinkojen määrä, jotka on kirjattu varojen jaka yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
misena emoyrityksen omistajille. [Viittaus: Emoyritys
[member]]

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti
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atesClassifiedAsInvestingActivi debit
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FI

ifrs-full
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tarkasteltavana olevaan vuo Sellaisten tarkasteltavana olevaan vuoteen liittyvien osin
teen liittyvät osingot, jotka
kojen määrä, jotka on kirjattu varojen jakamisena emoy
on kirjattu varojen jakami
rityksen omistajille. [Viittaus: Emoyritys [member]]
sena emoyrityksen omistajille

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToPriorYears

X duration,
debit

Aikaisempiin vuosiin liittyvät Sellaisten aikaisempiin vuosiin liittyvien osinkojen määrä, yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
osingot, jotka on kirjattu
jotka on kirjattu varojen jakamisena emoyrityksen omis
varojen jakamisena emoyri
tajille. [Viittaus: Emoyritys [member]]
tyksen omistajille

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersPerShare

X.XX
duration

Osingot, jotka on kirjattu
Sellaisten osinkojen osakekohtainen määrä, jotka on kir
osakekohtaisena varojen jaka jattu varojen jakamisena omistajille.
misena omistajille

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeDerecognisedDur
ingPeriod

X duration,
credit

Osingot, jotka on kirjattu
oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyistä
sijoituksista, jotka on nimen
omaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
viksi, kauden aikana taseesta
pois kirjatut

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 107

Osinkojen määrä sellaisista oman pääoman ehtoisiin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
instrumentteihin tehdyistä raportointikauden aikana
IFRS 7 11A d
taseesta pois kirjatuista sijoituksista, jotka yhteisö on
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi
[member]]
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X duration,
debit
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DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToCurrentYear
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Osingot, jotka on kirjattu
oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyistä
sijoituksista, jotka on nimen
omaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
viksi, raportointikauden
lopussa hallussa olevat

Sellaisten osinkojen määrä, jotka liittyvät oman pääoman tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehtoisiin instrumentteihin tehtyihin raportointikauden
IFRS 7 11A d
lopussa hallussa oleviin sijoituksiin, jotka yhteisö on
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi
[member]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Yhteisön kotipaikka

Valtio, jossa on yhteisön kotipaikka. [Viittaus: Valtio,
jossa on yhteisön kotipaikka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 a

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense X duration,
debit

Lahjoituksista ja tukipalk
kioista aiheutuneet kulut

Lahjoituksista ja tukipalkkioista aiheutuneiden kulujen
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

Osakekohtainen tulos
[abstract]

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Osakekohtainen tulos [text
block]

Tiedot osakekohtaisesta tuloksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Osakekohtainen tulos [line
items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

text block

L 326/483
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DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeHeldAtEndOfRe
portingPeriod

FI

ifrs-full
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Osakekohtainen tulos [table]

Taulukko, jossa esitetään tiedot osakekohtaisesta
tuloksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 66

ifrs-full

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Uudelleenarvostuksen toteut
tamispäivä, käyttöoikeuso
maisuuserät

Sellaisten käyttöoikeusomaisuuserien uudelleenarvostuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen toteuttamispäivä, jotka merkitään taseeseen uudellee IFRS 16 57
narvostukseen perustuviin arvoihin. [Viittaus: Käyttöoi
keusomaisuuserät]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn text
tangibleAssetsOtherThanGood
will

Uudelleenarvostuksen toteut
tamispäivät, muut aineetto
mat hyödykkeet kuin
liikearvo

Sellaisten muiden aineettomien hyödykkeiden kuin lii
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kearvon luokkien uudelleenarvostuksen toteuttamispäi
IAS 38 124 a i
vät, jotka merkitään taseeseen uudelleenarvostukseen
perustuviin arvoihin. [Viittaus: Muut aineettomat hyödyk
keet kuin liikearvo]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluation
PropertyPlantAndEquipment

text

Uudelleenarvostuksen toteut
tamispäivät, aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
uudelleenarvostuksen toteuttamispäivät, jotka merkitään
taseeseen uudelleenarvostukseen perustuviin arvoihin.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 77 a

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine X.XX instant Efektiivinen korko, joka on
määritetty päivänä, jona
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplica
rahoitusvarojen luokittelua
tionOfIFRS9
on muutettu siirtämällä ne
pois käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien
ryhmästä, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Efektiivinen korko, joka on määritetty päivänä, jona
yhteisö on muuttanut rahoitusvarojensa luokittelua IFRS
9:ään siirtymisen seurauksena siirtämällä ne pois käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42N a
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table

Euroopan unionin virallinen lehti

EarningsPerShareTable

FI

ifrs-full

L 326/484

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Efektiivinen korko, joka on määritetty päivänä, jona
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisö on muuttanut rahoitusvelkojensa luokittelua IFRS IFRS 7 42N a
9:ään siirtymisen seurauksena siirtämällä ne pois käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä.
[Viittaus: Rahoitusvelat]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
X.XX instant Sellaisten rahoitusvarojen
efektiivinen korko, joiden
cialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAssets
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois myytävissä
olevista rahoitusvaroista

Sellaisten rahoitusvarojen efektiivinen korko, joiden luo
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois myytävissä ole
vien rahoitusvarojen arvostusryhmästä. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Sellaisten rahoitusvarojen efektiivinen korko, joiden luo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon IFRS 7 12A f – Voimassaolon
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käy päättymispäivä 1.1.2021
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMade
axis
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesAxis

X.XX instant Sellaisten rahoitusvarojen
efektiivinen korko, joiden
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 113 b – Voimaantulo
1.1.2021
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Niiden oikaisujen vaikutus,
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
jotka on tehty yhteisön muu kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tettua perustetta, jonka
tai käsitteiden välisen suhteen.
mukaan vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut)
jaotellaan tulosvaikutteisesti
ja muihin laajan tuloksen
eriin kirjattaviin, kun on kyse
sopimuksista, joihin sisältyy
suoria oikeuksia osuuteen
sopimuksen ylijäämästä [axis]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A f – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
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ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

Omaisuuserän enimmäismää Tämä jäsen edustaa omaisuuserän enimmäismäärän vai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutusta etuuspohjaiseen järjestelyyn. Omaisuuserän
IAS 19 140 a iii
rän vaikutus [member]
enimmäismäärä on palautuksina etuuspohjaisesta järjes
telystä tai vastaisten etuuspohjaiseen järjestelyyn suoritet
tavien maksujen vähennyksenä saatavan taloudellisen
hyödyn nykyarvo. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

X duration,
EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiv debit
alents

Valuuttakurssien muutosten
vaikutus rahavaroihin

ifrs-full

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiv
alentsAbstract

Valuuttakurssien muutosten
vaikutus rahavaroihin
[abstract]

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRe
classificationAxis

member

axis

Overlay-lähestymistavan
mukaisen luokittelun muu
toksen vaikutus [axis]

Tämä jäsen edustaa niiden oikaisujen vaikutusta, joita on tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tehty kuhunkin tilinpäätöserään, johon sen perusteen
IFRS 17 113 b – Voimaantulo
muutoksella, jonka mukaan vakuutukseen liittyvät rahoi 1.1.2021
tustuotot (tai -kulut) jaotellaan tulosvaikutteisesti ja mui
hin laajan tuloksen eriin kirjattaviin, kun on kyse sopi
muksista, joihin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopi
muksen ylijäämästä, on vaikutusta. [Viittaus: Kuvaus
perustana olevien erien koostumuksesta sellaisten sopi
musten osalta, joihin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen
sopimuksen ylijäämästä; Vakuutukseen liittyvät rahoitus
tuotot (tai -kulut)]

Valuuttakurssien muutosten vaikutus ulkomaanrahan
määräisinä pidettäviin tai erääntyviin rahavaroihin. [Viit
taus: Rahavarat] [Viittaus: Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 25, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 7 28

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L e – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran
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Niiden oikaisujen vaikutus,
jotka on tehty yhteisön muu
tettua perustetta, jonka
mukaan vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut)
jaotellaan tulosvaikutteisesti
ja muihin laajan tuloksen
eriin kirjattaviin, kun on kyse
sopimuksista, joihin sisältyy
suoria oikeuksia osuuteen
sopimuksen ylijäämästä
[member]
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EffectOfAdjustmentsMade
member
WhenEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsur
anceFinanceIncomeExpensesBe
tweenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesMember
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Overlay-lähestymistavan
mukaisen luokittelun muu
toksen vaikutus [member]

Tämä jäsen edustaa overlay-lähestymistavan mukaisen
luokittelun muutoksen vaikutusta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L e – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsMem member
ber

IFRS-standardeihin siirtymi
sen vaikutus [member]

Tämä jäsen edustaa aiemmasta tilinpäätösnormistosta
IFRS-standardeihin siirtymisen taloudellista vaikutusta.
[Viittaus: Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; IFRSstandardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContrac X duration,
tualServiceMarginOfChoiceNot credit
ToAdjustContractualService
MarginForSomeChangesInFul
filmentCashFlowsForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

Sopimukseen sisältyvää pal
velumarginaalia koskevaan
oikaisuun kohdistuva vaiku
tus, joka on seurausta valin
nasta olla oikaisematta sopi
mukseen sisältyvää palvelu
marginaalia joillakin sopi
muksen täyttämisestä aiheu
tuvien rahavirtojen pääomaarvon muutoksilla, kun on
kyse sopimuksista, joihin
sisältyy suoria oikeuksia
osuuteen sopimuksen
ylijäämästä

Sopimukseen sisältyvää palvelumarginaalia koskevaan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oikaisuun tarkasteltava olevalla kaudella kohdistuva vai IFRS 17 112 – Voimaantulo
kutus, joka on seurausta valinnasta olla oikaisematta
1.1.2021
sopimukseen sisältyvää palvelumarginaalia joillakin sopi
muksen täyttämisestä aiheutuvien rahavirtojen pääomaarvon muutoksilla, kun on kyse sopimuksista, joihin
sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijää
mästä. [Viittaus: Kuvaus perustana olevien erien koostu
muksesta sellaisten sopimusten osalta, joihin sisältyy suo
ria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä]

ifrs-full

EightYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Kahdeksan vuotta ennen
raportointivuotta [member]

Tämä jäsen edustaa vuotta, joka päättyi kahdeksan
vuotta ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Sähkönjakelu [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön sähkönjakeluun liittyvää
toimintaa.

esimerkki: IFRS 14 IE2, esimerkki:
IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Segmenttien välisten määrien Tämä jäsen edustaa segmenttien välisten määrien elimi
esimerkki: IFRS 8 IG4, esimerkki:
eliminointi [member]
nointia, kun segmenttien yhteenlaskettuja määriä täsmäy IFRS 8 28
tetään yhteisön tilinpäätökseen kirjattuihin määriin.
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Työsuhde-etuuksista aiheutu
vat kulut

Vastikkeista, jotka yhteisö on antanut eri muodoissa
työntekijöiden työsuorituksesta tai työsuhteen päättämi
sestä, aiheutuvat kulut.

esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Työntekijöiden suorittamat
maksut

Työntekijöiden eläke-etuusjärjestelyihin suorittamien
maksujen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b ii

ifrs-full

EmployerContributions

X duration,
credit

Työnantajan suorittamat
maksut

Työnantajan eläke-etuusjärjestelyihin suorittamien mak
sujen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b i

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Energiakulut

Energiankulutuksesta aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Energian siirtomaksut

Energian siirtoon liittyvien maksujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit member
mentsOrContingentLiabilities
Member

Merkittävät uudet sitoumuk
set tai ehdolliset velat
[member]

Tämä jäsen edustaa merkittäviä uusia sitoumuksia tai
ehdollisia velkoja. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

esimerkki: IAS 10 22 i

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

Yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön liikkeeseen laskemia oman
pääoman ehtoisia instrumentteja. Se edustaa myös
”Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrument
tien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93

member

16.12.2019
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Yhteisön osakkuusyritykset
yhteensä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Osakkuusyritykset”-akselin vakioar
voa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombi
nationsMember

member

Yhteisön liiketoimintojen
yhdistämiset yhteensä
[member]

Tämä jäsen edustaa ”Liiketoimintojen yhdistäminen” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67

ifrs-full

EntitysTotalForCashgeneratin
gUnitsMember

member

Yhteisön rahavirtaa tuottavat
yksiköt yhteensä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Rahavirtaa tuottavat yksiköt” -akse
lin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätök
sessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Yhteisön konsernitilinpäätök Tämä jäsen edustaa ”Konsernitilinpäätökseen sisältyvät
seen sisältyvät strukturoidut strukturoidut yhteisöt” -akselin vakioarvoa, jos muita
yhteisöt yhteensä [member]
jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 Niiden riskien luonne,
jotka liittyvät yhteisön osuuksiin
konsernitilinpäätökseen
sisältyvissä strukturoiduissa
yhteisöissä

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Yhteisön ulkoiset luottoriski
luokat yhteensä [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG24 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Tämä jäsen edustaa ”Ulkoiset luottoriskiluokat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
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ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMem
ber

member

Yhteisön yksittäiset omai
Tämä jäsen edustaa ”Yksittäiset omaisuuserät tai rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuserät tai rahavirtaa tuotta taa tuottavat yksiköt” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse IAS 36 130
vat yksiköt yhteensä
niä ei käytetä.
[member]

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Yhteisön sisäiset luottoriski
luokat yhteensä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Sisäiset luottoriskiluokat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperations member
Member

Yhteisön yhteiset toiminnot
yhteensä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Yhteiset toiminnot” -akselin vakioar tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
voa, jos muita jäseniä ei käytetä.
IFRS 12 B4 c

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

Yhteisön yhteisyritykset
yhteensä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Yhteisyritykset”-akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

member

Yhteisön rahoitusvarojen
arvon alentuminen yhteensä
[member]

Tämä jäsen edustaa ”Rahoitusvarojen arvon alentuminen” tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
IFRS 7 37 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG25 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

EntitysTotalForImpairmentOfFi member
nancialAssetsMember
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ifrs-full
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Dokumentaation nimike

Viitteet

esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

Yhteisön lähipiiriin kuuluvat Tämä jäsen edustaa ”Lähipiiriin kuuluvien osapuolten
osapuolet yhteensä [member] ryhmät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli member
dationItemsMember

Yhteisön segmenttien yhteen Tämä jäsen edustaa ”Segmenttien yhteenlasketut erät” lasketut erät yhteensä
akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiaries
Member

Yhteisön tytäryritykset
yhteensä [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated member
StructuredEntitiesMember

Yhteisön konsernitilinpäätök Tämä jäsen edustaa ”Konsernitilinpäätökseen sisältymät
seen sisältymättömät struktu tömät strukturoidut yhteisöt” -akselin vakioarvoa, jos
roidut yhteisöt yhteensä
muita jäseniä ei käytetä.
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 e

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated member
SubsidiariesMember

Yhteisön konsernitilinpäätök Tämä jäsen edustaa ”Konsernitilinpäätökseen sisältymät
seen sisältymättömät tytäryri tömät tytäryritykset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
tykset yhteensä [member]
niä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B

member

member

Tämä jäsen edustaa ”Tytäryritykset”-akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot:

L 326/491

Maksujen todennäköiselle lai Tämä jäsen edustaa ”Maksujen todennäköinen laimin
minlyönnille alttiina oleva
lyönti” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
yhteismäärä [member]
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Elementin
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Oma pääoma

Dokumentaation nimike

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 55, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 78 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 1 32 a i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e

Yhteisön oman pääoman ja velkojen määrä. [Viittaus:
Oma pääoma; Velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 55

Equity

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParent

X instant,
credit

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluvan oman pääoman
luva oma pääoma
määrä. Määräysvallattomien omistajien osuus jää nimen
omaisesti tämän ulkopuolelle.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 r

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParentMember

member

Emoyrityksen omistajille kuu Tämä jäsen edustaa emoyrityksen omistajille kuuluvaa
luva oma pääoma [member] omaa pääomaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

Oma pääoma [abstract]

X instant,
credit

Oma pääoma ja velat

Euroopan unionin virallinen lehti

Määrä, joka vastaa oikeutta osuuteen yhteisön varoista
sen kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen.

ifrs-full
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X instant,
credit
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Oma pääoma ja velat
[abstract]

16.12.2019
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Se oman pääoman ehtoisten (ei vieraan pääoman ehtois esimerkki: IAS 19 142 b
ten) instrumenttien määrä, joka sisältyy etuuspohjaisiin
järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viit
taus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjai
set järjestelyt [member]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Hallussa olevat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Sellaisten yhteisön hallussa olevien instrumenttien määrä, yleinen käytäntö: IAS 1 55
jotka antavat näyttöä oikeudesta osuuteen toisen yhteisön
varoista sen kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen.

ifrs-full

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Hankkijaosapuolen oman
pääoman ehtoiset osuudet

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastikkeeksi luovutettu
jen hankkijaosapuolen oman pääoman ehtoisten osuuk
sien käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Oman pääoman ehtoiset
sijoitukset [member]

Tämä jäsen edustaa oman pääoman ehtoisiin instrument esimerkki: IFRS 7 IG40B,
teihin tehtyjä sijoituksia.
esimerkki: IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory X instant,
DeferralAccountCreditBalances credit

Oma pääoma, velat ja hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot

Oma pääoman, velkojen ja hintasääntelystä johtuvien
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien kreditsaldojen määrä. [Viittaus: Oma pää IFRS 14 21
oma; Velat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
kreditsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 f iv

L 326/493

Oman pääoman ehtoiset
instrumentit, järjestelyyn
kuuluvien varojen käypään
arvoon sisältyvä määrä
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Oma pääoma [member]

Tämä jäsen edustaa oikeutta osuuteen yhteisön varoista
sen kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen. Se edustaa
myös ”Oman pääoman erät” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Oman pääoman hintariski
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa muun hintariskin erää, joka edus esimerkki: IFRS 7 IG32,
taa riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai esimerkki: IFRS 7 40 a
vastaiset rahavirrat vaihtelevat oman pääoman hintojen
muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancial X duration
Liabilities

Oma pääoma, jonka luokitte Sellaisen oman pääoman määrä, jonka luokittelua on
muutettu siirtämällä se rahoitusvelkojen ryhmään. [Viit
lua on muutettu siirtämällä
se rahoitusvelkojen ryhmään taus: Oma pääoma; Rahoitusvelat]

ifrs-full

X duration,
EstimatedCashFlowsOfFinan
debit
cialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAssets

Sellaisten rahoitusvarojen
arvioidut rahavirrat, joiden
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois myytävissä
olevista rahoitusvaroista

Sellaisten rahoitusvarojen arvioidut rahavirrat, joiden luo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois myytävissä ole
IFRS 7 12A f – Voimassaolon
vien ryhmästä. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat] päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Sellaisten rahoitusvarojen
arvioidut rahavirrat, joiden
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

Sellaisten rahoitusvarojen arvioidut rahavirrat, joiden luo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon IFRS 7 12A f – Voimassaolon
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käy päättymispäivä 1.1.2021
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 80 A

16.12.2019

member
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Arvioitu taloudellinen vaiku
tus, ehdolliset velat liiketoi
mintojen yhdistämisessä

Sellaisten ehdollisten velkojen arvioidun taloudellisen vai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutuksen määrä liiketoimintojen yhdistämisessä, joita ei IFRS 3 B64 j i
ole kirjattu, koska niiden käypä arvo ei ole määritettä
vissä luotettavasti. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon X instant,
tingentAssets
debit

Ehdollisten varojen arvioitu
taloudellinen vaikutus

Sellaisten mahdollisten omaisuuserien arvioidun taloudel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lisen vaikutuksen määrä, jotka ovat syntyneet aikaisem
IAS 37 89
pien tapahtumien seurauksena ja joiden olemassaolo var
mistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma,
joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu
tai jää toteutumatta tulevaisuudessa.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon X instant,
tingentLiabilities
credit

Ehdollisten velkojen arvioitu
taloudellinen vaikutus

Ehdollisten velkojen arvioidun taloudellisen vaikutuksen
määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

EstimateOfContributionsEx
pectedToBePaidToPlan

Arvio järjestelyyn seuraavan Arvio etuuspohjaiseen järjestelyyn seuraavan tilikauden
tilikauden aikana odotetta
aikana odotettavissa olevista maksusuorituksista. [Viit
vissa olevista maksusuorituk taus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]
sista

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedClaim X instant,
sThatAriseFromContractsWith credit
inScopeOfIFRS17

X duration,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86 a
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 147 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 19 148 d iii
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IFRS 17:n soveltamisalaan
IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuuluvista sopimuksista
tuvien korvausvaateiden diskonttaamatonta määrää kos IFRS 17 130 – Voimaantulo
aiheutuvien korvausvaateiden keva arvio.
1.1.2021
diskonttaamatonta määrää
koskeva arvio

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Vastaisten rahavirtojen nyky
arvoa koskevat arviot
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimuksiin liittyvien vas
taisten rahavirtojen nykyarvoa koskevia arvioita. [Viit
taus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c i – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 a –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashInflowsMember

member

Vastaisten sisääntulevien
rahavirtojen nykyarvoa kos
kevat arviot [member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimuksiin liittyvien vas
taisten sisääntulevien rahavirtojen nykyarvoa koskevia
arvioita. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu X instant,
credit
tureCashOutflowsInflow
sThatAriseFromContractsWith
inScopeOfIFRS17ThatAreLia
bilities

Sellaisista IFRS 17:n sovelta
misalaan kuuluvista sopimuk
sista, jotka ovat velkoja,
aiheutuvien vastaisten lähte
vien (tai sisääntulevien) raha
virtojen nykyarvoa koskevat
arviot

Sellaisista IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista, jotka ovat velkoja, aiheutuvien vastaisten lähtevien IFRS 17 132 b ii – Voimaantulo
(tai sisääntulevien) rahavirtojen nykyarvoa koskevien
1.1.2021
arvioiden määrä.

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsMember

member

Vastaisten lähtevien rahavir
tojen nykyarvoa koskevat
arviot [member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimuksiin liittyvien vas
taisten lähtevien rahavirtojen nykyarvoa koskevia
arvioita. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashOutflowsOtherThanIn
suranceAcquisitionCashFlows
Member

Vastaisten muiden lähtevien
rahavirtojen kuin vakuutus
ten hankinnasta aiheutuvien
rahavirtojen nykyarvoa kos
kevat arviot [member]

Tämä jäsen edustaa vastaisten muiden lähtevien rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tojen kuin vakuutusten hankinnasta aiheutuvien rahavir IFRS 17 107 a – Voimaantulo
tojen nykyarvoa koskevia arvioita. [Viittaus: Vakuutusten 1.1.2021
hankinnasta aiheutuvien rahavirtojen nykyarvoa koskevat
arviot [member]]
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member

Vakuutusten hankinnasta
aiheutuvien rahavirtojen
nykyarvoa koskevat arviot
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutusten hankinnasta aiheutuvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahavirtojen nykyarvoa koskevia arvioita. Vakuutussopi IFRS 17 107 a – Voimaantulo
musten hankinnasta aiheutuvat rahavirrat ovat vakuutus 1.1.2021
sopimusryhmän myynti-, underwriting- ja käynnistämis
menoista aiheutuvia rahavirtoja, jotka välittömästi johtu
vat siitä vakuutussopimussalkusta, johon ryhmä kuuluu.
Tällaisiin rahavirtoihin luetaan rahavirrat, jotka eivät
välittömästi johdu salkkuun sisältyvistä yksittäisistä sopi
muksista tai vakuutussopimusryhmistä.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen luokittelun
muutostapahtumat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Rahoitusvarojen luokittelun Tämä jäsen edustaa rahoitusvarojen luokittelunmuutosta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutostapahtumat [member] pahtumia. Se edustaa myös ”Rahoitusvarojen luokittelun IFRS 7 12 B
muutostapahtumat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä
ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 B
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Muuntoerot [abstract]

Valmisteverovelat

Valmisteveroon liittyvien velkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 78
L 326/497
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credit
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX instant Ulkona olevien osakeoptioi
den toteutushinta

Ulkona olevien osakeoptioiden toteutushinta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d

ifrs-full

ExercisePriceShareOptions
Granted2019

X.XX
duration

Toteutushinta, myönnetyt
osakeoptiot

Myönnettyjen osakeoptioiden toteutushinta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchaseOfPut
tableFinancialInstruments

X duration,
credit

Lunastusvelvoitteisten rahoi
tusinstrumenttien lunastami
sesta tai takaisinostosta odo
tettavissa olevat lähtevät
rahavirrat

Omaksi pääomaksi luokiteltujen lunastusvelvoitteisten
rahoitusinstrumenttien lunastamisesta tai takaisinostosta
odotettavissa olevat lähtevät rahavirrat. [Viittaus: Maksu
valmiusriski [member]; Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 136A c

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollec
tivelyAssessedMember

member

Ryhmäkohtaisesti arvioidut
odotettavissa olevat luotto
tappiot [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia luottotappioita,
jotka arvioidaan ryhmäkohtaisesti. [Viittaus: Odotetta
vissa olevien luottotappioiden arviointitapa [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividu
allyAssessedMember

member

Yksittäin arvioidut odotetta
vissa olevat luottotappiot
[member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia luottotappioita,
esimerkki: IFRS 7 IG20B,
jotka arvioidaan yksittäin. [Viittaus: Odotettavissa olevien esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
luottotappioiden arviointitapa [member]]
IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant Odotettavissa oleva luottotap Odotettavissa olevien luottotappioiden aste laskettuna
pioaste
prosenttiosuutena bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta.
Odotettavissa olevat luottotappiot ovat luottotappioiden
painotettu keskiarvo, jossa painotustekijänä ovat toteutu
vien laiminlyöntien riskit.
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esimerkki: IFRS 7 IG20D,
esimerkki: IFRS 7 35N
16.12.2019
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Dokumentaation nimike

Viitteet

Odotettavissa oleva osinkoprosentti, jota käytetään
myönnettyjen osakeoptioiden käyvän arvon laskemiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedDividendShareOption X duration
sGranted

Odotettavissa oleva osinko,
myönnetyt osakeoptiot

Odotettavissa olevan osingon määrä, jota käytetään
myönnettyjen osakeoptioiden käyvän arvon laskemiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedReimbursementCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination

X instant,
debit

Odotettavissa oleva korvaus,
ehdolliset velat liiketoiminto
jen yhdistämisessä

Sellaisten liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen
ehdollisten velkojen maksamisen edellyttämien menojen
määrä, jotka toisen osapuolen odotetaan korvaavan.
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

ExpectedReimbursementOther X instant,
Provisions
debit

Odotettavissa oleva korvaus,
muut varaukset

Sellaisten muihin varauksiin liittyvien velvoitteiden täyttä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misen edellyttämien menojen määrä, jotka toisen osa
IAS 37 85 c
puolen odotetaan korvaavan. [Viittaus: Muut varaukset]

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplo
X duration,
rationForAndEvaluationOfMin debit
eralResources

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista syntyvät
kulut

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset
etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon
erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elin
kelpoisuuden määrittämisestä syntyneiden kulujen määrä.

L 326/499

Odotettavissa oleva osinko
prosentteina, myönnetyt
osakeoptiot

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpectedDividendAsPercentage X.XX
ShareOptionsGranted
duration

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvat kulut

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kulujen määrä. [Viit
taus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Kulut kululajeittain

Sellaisten luonteen mukaisesti yhdistettyjen kulujen (esi
merkiksi poistot, materiaalien ostot, kuljetuskulut, työ
suhde-etuudet ja mainoskulut) määrä, joita ei ole kohdis
tettu yhteisön eri toiminnoille.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindin
gOfDiscountOnProvisions

X duration,
debit

Varausten diskonttausvaiku
tuksen purkautumisesta joh
tuvat kulut

Ajan kulumisesta johtuvan varausten diskonttausvaiku
tuksen purkautumisen seurauksena kirjattujen kulujen
määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduc
tionForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Vakuutuksenottajien korvaus Vakuutuksenottajien korvausvaateista ja etuuksista aiheu
vaateista ja etuuksista aiheu tuvien kulujen määrä, ilman jälleenvakuutuksesta johtu
tuvat kulut, ilman jälleenva vaa vähennystä.
kuutuksesta johtuvaa
vähennystä

Kulut kululajeittain [abstract]

16.12.2019

esimerkki: IAS 1 85 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG24
c – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

FI

ifrs-full

L 326/500

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kulut sellaisista käteisvaroina
maksettavista osakeperustei
sista liiketoimista, joissa vas
taanotetut tavarat tai palvelut
eivät ole täyttäneet varoiksi
kirjaamisen edellytyksiä

Sellaisista käteisvaroina maksettavista osakeperusteisista
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
liiketoimista, joissa vastaanotetut tavarat tai palvelut eivät
ole täyttäneet varoiksi kirjaamisen edellytyksiä, aiheutu
vien kulujen määrä. [Viittaus: Kulut sellaisista osakepe
rusteisesti maksettavista liiketoimista, joissa vastaanotetut
tavarat tai palvelut eivät ole täyttäneet varoiksi kirjaami
sen edellytyksiä]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssets

X duration,
debit

Taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä
intressistä johtuvat kulut

Sellaisten kirjattujen kulujen määrä, jotka johtuvat yhtei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
söllä säilyneestä intressistä taseesta pois kirjattuihin
IFRS 7 42G b
rahoitusvaroihin (esim. johdannaisinstrumenttien käypien
arvojen muutokset). [Viittaus: Rahoitusvarat; Johdannai
set [member]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsCumulative
lyRecognised

X instant,
debit

Taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä
intressistä johtuvat kertyneet
kulut

Sellaisten kirjattujen kertyneiden kulujen määrä, jotka
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvat yhteisöllä säilyneestä intressistä taseesta pois kir IFRS 7 42G b
jattuihin rahoitusvaroihin (esim. johdannaisinstrument
tien käypien arvojen muutokset). [Viittaus: Taseesta pois
kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneestä intressistä johtu
vat kulut; Johdannaiset [member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettled
X duration,
SharebasedPaymentTransaction debit
sInWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRecog
nitionAsAssets

Kulut sellaisista omana pää
omana maksettavista osake
perusteisista liiketoimista,
joissa vastaanotetut tavarat
tai palvelut eivät ole täyttä
neet varoiksi kirjaamisen
edellytyksiä

Sellaisista omana pääomana maksettavista osakeperustei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista liiketoimista, joissa vastaanotetut tavarat tai palvelut IFRS 2 51 a
eivät ole täyttäneet varoiksi kirjaamisen edellytyksiä,
aiheutuneiden kulujen määrä. [Viittaus: Kulut sellaisista
osakeperusteisesti maksettavista liiketoimista, joissa vas
taanotetut tavarat tai palvelut eivät ole täyttäneet varoiksi
kirjaamisen edellytyksiä]

L 326/501

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpenseFromCashsettledShare
basedPaymentTransactionsIn
WhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRecog
nitionAsAssets

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhich
GoodsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecogni
tionAsAssetsAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEmploy
ees

ifrs-full

ExpenseIncomeIncludedInProfi X duration,
credit
tOrLossLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

Kulut sellaisista osakeperus
teisesti maksettavista liiketoi
mista, joissa vastaanotetut
tavarat tai palvelut eivät ole
täyttäneet varoiksi kirjaami
sen edellytyksiä

Sellaisista osakeperusteisesti maksettavista liiketoimista,
joissa vastaanotetut tavarat tai palvelut eivät ole täyttä
neet varoiksi kirjaamisen edellytyksiä, aiheutuneiden
kulujen määrä.

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 51 a

Kulut sellaisista osakeperus
teisesti maksettavista liiketoi
mista, joissa vastaanotetut
tavarat tai palvelut eivät ole
täyttäneet varoiksi kirjaami
sen edellytyksiä [abstract]

X duration,
debit

Kulut henkilöstön kanssa
toteutuneista osakeperustei
sesti maksettavista
liiketoimista

Henkilöstön kanssa toteutuneista osakeperusteisesti mak yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
settavista liiketoimista aiheutuneiden kulujen määrä.

Tulosvaikutteisesti kirjatut
kulut (tai tuotot), vakuutukse
nantajana tehtyihin vakuutus
sopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvat
velat

Vakuutuksenantaja tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jäl
leenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäys (tai
vähennys), joka johtuu tulosvaikutteisesti kirjatuista
kuluista tai tuotoista. [Viittaus: Vakuutuksenantajana teh
tyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuk
siin perustuvat velat]

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhich
GoodsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecogni
tionAsAssets

Dokumentaation nimike

FI

X duration,
debit

ifrs-full

Nimike

L 326/502

Etuliite

esimerkki: IFRS 4 IG37 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Uudelleenjärjestelyistä aiheu
tuneet kulut

Uudelleenjärjestelyyn liittyvien kulujen määrä. Uudelleen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
järjestely on johdon suunnittelema ja valvoma ohjelma,
IAS 1 98 b
joka muuttaa olennaisesti joko yhteisön liiketoiminnan
laajuutta tai tapaa, jolla toimintaa harjoitetaan. Tällaisia
ohjelmia ovat muun muassa seuraavat: (a) toimialan
myynti tai lakkauttaminen; (b) toimipaikkojen sulkemi
nen jossakin maassa tai jollakin alueella taikka toiminnan
siirtäminen maasta toiseen tai alueelta toiselle; (c) johdon
rakenteen muutokset; ja (d) perustavaa laatua olevat
uudelleenorganisoinnit, joilla on olennainen vaikutus
yhteisön toimintojen luonteeseen ja painopisteeseen.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPeri
odForBadAndDoubtfulDebts
ForRelatedPartyTransaction

X duration,
debit

Kaudella tehdyt kulukirjauk
set lähipiiriliiketoimista joh
tuvista menetetyistä ja epä
varmoista saamisista

Sellaisten kulukirjausten määrä, jotka on tehty kaudella
menetetyistä tai epävarmoista lähipiirisaamisista. [Viit
taus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeas
esOfLowvalueAssetsFor
WhichRecognitionExemption
HasBeenUsed

X duration,
debit

Kulut, jotka liittyvät arvol
taan vähäisiä omaisuuseriä
koskeviin vuokrasopimuksiin,
joihin sovelletaan kirjaamista
koskevia helpotuksia

Standardin IFRS 16 kappaleen 6 mukaisesti käsiteltyihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopi
IFRS 16 53 d
muksiin liittyvien kulujen määrä. Näihin kuluihin ei saa
sisällyttää arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin lyhy
taikaisiin vuokrasopimuksiin liittyviä kuluja.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18 d

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpenseOfRestructuringActivi
ties

FI

ifrs-full
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Etuliite

L 326/503

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kulut, jotka liittyvät lyhytai
kaisiin vuokrasopimuksiin,
joihin sovelletaan kirjaamista
koskevia helpotuksia

Standardin IFRS 16 kappaleen 6 mukaisesti käsiteltyihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen
IFRS 16 53 c
määrä. Näihin kuluihin ei tarvitse sisällyttää kuluja, jotka
liittyvät vuokra-ajaltaan enintään yhden kuukauden pitui
siin vuokrasopimuksiin. Lyhytaikainen vuokrasopimus on
vuokrasopimus, jonka vuokra-aika on enintään
12 kuukautta vuokrasopimuksen alkaessa. Vuokrasopi
mus, johon sisältyy osto-optio, ei ole lyhytaikainen.

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariable
LeasePaymentsNotIncludedIn
MeasurementOfLeaseLiabilities

X duration,
debit

Sellaisiin muuttuviin vuokriin
liittyvät kulut, joita ei sisälly
tetä määritettäviin vuokraso
pimusvelkoihin

Sellaisiin muuttuviin vuokriin liittyvien kulujen määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joita ei sisällytetä määritettäviin vuokrasopimusvelkoihin. IFRS 16 53 e
Muuttuvat vuokrat ovat se osuus vuokralle ottajan vuo
kralle antajalle perustana olevan omaisuuserän käyttöoi
keudesta vuokra-aikana suorittamista maksuista, joka
vaihtelee tosiseikoissa tai olosuhteissa sopimuksen alka
misajankohdan jälkeen tapahtuvien muiden muutosten
kuin ajan kulumisen vuoksi. [Viittaus: Vuokrasopimusve
lat]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsur
anceHeld

X duration,
debit

Jälleenvakuutuksesta aiheutu Jälleenvakuutussopimuksista vakuutuksenottajalle aiheu
neet kulut vakuutuksenotta tuneiden kulujen määrä.
jalle

esimerkki: IAS 1 85 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG24
d – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOf
PremiumsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Jälleenvakuuttajalle maksettu Jälleenvakuuttajalle maksettujen vakuutusmaksujen koh
jen vakuutusmaksujen koh
distamiseen perustuvien kulujen määrä. [Viittaus: vakuu
distamiseen perustuvat kulut tuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 86 – Voimaantulo
1.1.2021

16.12.2019

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

FI

ifrs-full

L 326/504

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Niiden tulosvaikutteisesti kirjattujen kulujen määrä, joita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on aiheutunut sellaisista rahoitusvaroista, joiden luokitte IFRS 7 12A e – Voimassaolon
lua on muutettu siirtämällä ne pois myytävissä olevien
päättymispäivä 1.1.2021
rahoitusvarojen ryhmästä. [Viittaus: Myytävissä olevat
rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Tulosvaikutteisesti kirjatut
kulut rahoitusvaroista, joiden
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

Niiden tulosvaikutteisesti kirjattujen kulujen määrä, joita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on aiheutunut sellaisista rahoitusvaroista, joiden luokitte IFRS 7 12A e – Voimassaolon
lua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon
päättymispäivä 1.1.2021
tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen ryh
mästä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces text
sionArrangementHasBeenClas
sified

Selostus palvelutoimilupajär
jestelyn luokittelusta

Selostus siitä, miten palvelutoimilupajärjestely on luoki
teltu. [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAccountingPoli
ciesAndMethodsOfComputa
tionFollowedInInterimFinan
cialStatements

Kuvaus osavuositilinpäätök
sessä sovellettavista laatimis
periaatteista ja laskentamene
telmistä [text block]

Tieto siitä, että osavuositilinpäätöksessä sovelletaan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
IAS 34 16A a
edellisessä vuositilinpäätöksessä, tai – mikäli kyseisissä
periaatteissa tai menetelmissä on tapahtunut muutoksia –
kuvaus muutosten luonteesta ja vaikutuksesta.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBe text
tweenDenominatorsUsedToCal
culateBasicAndDilutedEarn
ingsPerShare

Selostus laimentamattoman
ja laimennusvaikutuksella
oikaistun osakekohtaisen
tuloksen laskemiseen käytet
tyjen nimittäjien välisistä
oikaisuista

Laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osakekohtaisen tuloksen laskemiseen käytettyjen nimittä IAS 33 70 b
jien täsmäyttäminen toisiinsa.

text block

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6 e

L 326/505

Tulosvaikutteisesti kirjatut
kulut rahoitusvaroista, joiden
luokittelua on muutettu siir
tämällä ne pois myytävissä
olevista rahoitusvaroista
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ExpensesOnFinancialAssetsRe X duration,
classifiedOutOfAvailableforsale debit
FinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus laimentamattoman
osakekohtaisen tuloksen las
kemiseen käytetyn osoittajan
oikaisuista

ifrs-full

ExplanationOfAdjust
text
mentsOfNumeratorToCalculate
DilutedEarningsPerShare

Selostus laimennusvaikutuk Selostus osoittajaan tehdyistä oikaisuista laimennusvaiku tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sella oikaistun osakekohtaisen tuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemisessa. IAS 33 70 a
tuloksen laskemiseen käyte
tyn osoittajan oikaisuista

ifrs-full

ExplanationOfAdjust
mentsThatWouldBeNecessary
ToAchieveFairPresentation

text

Selostus oikean kuvan anta
miseksi tarpeellisista
oikaisuista

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineIt
emInStatementOfComprehen
siveIncomeInWhichGainIs
RecognisedInBargainPurchase

text

Kuvaus laajan tuloslaskelman Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä, johon on kirjattu
erästä, johon on kirjattu
edullisesta kaupasta syntynyt voitto. [Viittaus: Edullisesta
edullisesta kaupasta syntynyt kaupasta kirjattu voitto]
voitto

Selostus osoittajaan tehdyistä oikaisuista laimentamatto
man osakekohtaisen tuloksen laskemisessa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 a

Selostus tilinpäätöksen eriä koskevista oikaisuista, joiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johto on todennut olevan tarpeellisia oikean kuvan anta IAS 1 23 b
miseksi tapauksissa, joissa johto toteaa, että jonkin IFRSstandardin mukaisen vaatimuksen noudattaminen joh
taisi niin harhaanjohtavaan tulokseen, että se olisi vastoin
käsitteellisessä viitekehyksessä määrättyä tilinpäätöksen
tavoitetta, mutta asianomainen sääntelynormisto ei salli
poikkeamista kyseisestä vaatimuksesta.
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ExplanationOfAdjust
text
mentsOfNumeratorToCalculate
BasicEarningsPerShare

FI

ifrs-full

L 326/506

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 n i

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus voiton tai tappion ja
muiden laajan tuloksen erien
välillä siirretystä määrästä
overlay-lähestymistapaa
sovellettaessa

Selostus voiton tai tappion ja muiden laajan tuloksen
erien välillä siirretystä määrästä overlay-lähestymistapaa
sovellettaessa siten, että tilinpäätöksen käyttäjät pystyvät
ymmärtämään, kuinka kyseinen määrä on johdettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L d – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndis
countedAndReasons
ForThoseChangesForContin
gentConsideration

text

Selostus ehdollisen vastikkeen
diskonttaamattomien toteu
mien vaihteluvälin muutok
sista ja muutosten syistä

Selostus ehdollisesta vastikkeesta aiheutuvien omaisuuse
rien tai velkojen diskonttaamattomien toteumien vaihte
luvälin muutoksista ja muutosten syistä liiketoimintojen
yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 b ii

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfContin
gentConsideration

text

Selostus ehdollisen vastikkeen Selostus ehdollisesta vastikkeesta aiheutuvien omaisuuse
kirjattujen määrien
rien tai velkojen kirjattujen määrien muutoksista liiketoi
muutoksista
mintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 b i

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquired text
ByWayOfGovernmentGrantAn
dInitiallyRecognisedAtFairValue

Selostus omaisuuseristä, jotka
on hankittu julkisella avus
tuksella ja kirjattu alun perin
käypään arvoon

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfAmountReclassi text
fiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayAp
proach

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Selostus siitä, sovelletaanko julkisilla avustuksilla hankit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuihin ja alun perin käypään arvoon kirjattuihin omai
IAS 38 122 c iii
suuseriin kirjaamisen jälkeen hankintamenomallia vai
uudelleenarvostusmallia. [Viittaus: Käypä arvo [member];
Julkinen valta [member]; Julkiset avustukset]
L 326/507

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus arvioihin liittyvistä
epävarmuustekijöistä, jotka
aiheuttavat olennaisten muu
tosten merkittävän riskin

Selostus arvioihin liittyvistä keskeisistä epävarmuusteki
jöistä, jotka aiheuttavat olennaisten muutosten merkittä
vän riskin.

ifrs-full

text
ExplanationOfAssumption
sToMeasureInsuranceAssetsAn
dLiabilities

Selostus siitä, millaisen pro
sessin tuloksena on määri
tetty oletukset, joita käyttäen
arvostetaan vakuutussopi
muksista syntyvät kirjatut
varat, velat, tuotot ja kulut

Selostus siitä, millaisen prosessin tuloksena on määritetty tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oletukset, joilla on suurin vaikutus vakuutussopimuksista IFRS 4 37 c – Voimassaolon
syntyvien kirjattujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulu päättymispäivä 1.1.2021
jen arvostamiseen.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara text
tionOfUnadjustedComparative
Information

Selostus oikaisemattomien
Selostus tilinpäätöksen oikaisemattomien vertailutietojen
vertailutietojen laatimisperus laatimisen perusteista.
teista

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthori
sation

Selostus hyväksymisen anta
neesta tahosta

text

Selostus siitä, kuka hyväksyi tilinpäätöksen julkistetta
vaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRIC 14 10

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 10 C6B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 11 C13B,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 80 A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 18I,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 130I, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 C27 –
Voimaantulo 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 10 17

16.12.2019

text
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ExplanationOfAssumption
AboutFutureWithSignifi
cantRiskOfResultingInMaterial
Adjustments

FI

ifrs-full

L 326/508

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yksityiskohtainen selostus toiminnoissa tapahtuneesta
muutoksesta, jonka perusteella vakuutuksenantaja pystyi
arvioimaan uudelleen, liittyvätkö sen toiminnot pääasial
lisesti vakuuttamiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C c iii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActiviti text
esThatResultedInInsurerNo
LongerQualifyingToApplyTem
poraryExemptionFromIFRS9

Selostus toiminnoissa tapah
tuneesta muutoksesta, jonka
seurauksena vakuutuksenan
taja ei enää täytä edellytyksiä
väliaikaiselle vapautukselle
IFRS 9:stä

Yksityiskohtainen selostus toiminnoissa tapahtuneesta
muutoksesta, jonka seurauksena vakuutuksenantaja ei
enää täytä edellytyksiä väliaikaiselle vapautukselle
IFRS 9:stä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39D c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusi
nessModelForManagingFinan
cialAssets

text

Selostus rahoitusvarojen hal Selostus yhteisön rahoitusvarojen hallinnoinnissa noudat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
linnoinnissa noudatetun liike taman liiketoimintamallin muutoksesta. [Viittaus:
IFRS 7 12 B
toimintamallin muutoksesta Rahoitusvarat]

ifrs-full

ExplanationOfChangeInName
OfReportingEntityOrOther
MeansOfIdentification
FromEndOfPrecedingReport
ingPeriod

text

Selostus raportoivan yhteisön Selostus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nimen tai muun tunnisteen
muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen
IAS 1 51 a
muutoksesta edellisen rapor jälkeen.
tointikauden päättymisen
jälkeen

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli
cableTaxRatesToPreviousAc
countingPeriod

text

Selostus sovellettavien vero
kantojen muutoksista edelli
seen tilikauteen verrattuna

Selostus yhteisön sovellettavan tuloverokannan (tai sovel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lettavien verokantojen) muutoksista edelliseen tilikauteen IAS 12 81 d
verrattuna.

L 326/509

Selostus toiminnoissa tapah
tuneesta muutoksesta, jonka
perusteella vakuutuksenantaja
pystyi arvioimaan uudelleen,
liittyvätkö sen toiminnot pää
asiallisesti vakuuttamiseen
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ExplanationOfChangeInActiviti text
esThatPermittedInsurerToRe
assessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnect
edWithInsurance

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ExplanationOfChangesInDe
scriptionOfRetirementBenefit
Plan

ifrs-full

ExplanationOfContractualObli text
gationsToPurchaseConstruc
tOrDevelopInvestmentProper
tyOrForRepairsMaintenanceO
rEnhancements

Selostus sopimukseen perus
tuvista velvoitteista, jotka
koskevat sijoituskiinteistöjen
ostamista, rakentamista tai
kehittämistä taikka niiden
korjaamista, huoltoa tai
parannuksia

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskMan text block
agementPracticesAnd
HowTheyRelateToRecognitio
nAndMeasurementOfExpected
CreditLossesExplanatory

Selostus luottoriskien hallin Selostus luottoriskien hallinnassa noudatetuista menette tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nassa noudatetuista menette lytavoista ja siitä, kuinka ne liittyvät odotettavissa olevien IFRS 7 35F
lytavoista ja siitä, kuinka ne
luottotappioiden kirjaamiseen ja määrittämiseen.
liittyvät odotettavissa olevien
luottotappioiden kirjaamiseen
ja määrittämiseen [text block]

ifrs-full

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

Selostus IFRS-standardeista
poikkeamisesta

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 g

Selostus sopimukseen perustuvista velvoitteista, jotka
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskevat sijoituskiinteistöjen ostamista, rakentamista tai IAS 40 75 h
kehittämistä taikka niiden korjaamista, huoltoa tai paran
nuksia. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

16.12.2019

Selostus siitä, että yhteisö on poikennut jostakin IFRStilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
standardista ja tieto siitä, että yhteisö on noudattanut
IAS 1 20 b, tilinpäätöksessä
sovellettavia IFRS-standardeja, paitsi että se on oikean
esitettävät tiedot: IAS 1 20 c
kuvan antamiseksi poikennut tietystä vaatimuksesta.
Tähän sisältyy sen IFRS-standardin nimi, josta yhteisö on
poikennut, poikkeamisen luonne (sekä kyseisen IFRSstandardin edellyttämä menettelytapa), syy jonka vuoksi
tämä menettelytapa olisi kyseisissä olosuhteissa johtanut
niin harhaanjohtavaan tulokseen, että se olisi vastoin
käsitteellisessä viitekehyksessä määrättyä tilinpäätöksen
tavoitetta, sekä valittu menettelytapa. [Viittaus: IFRS-stan
dardit [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

text

Selostus eläke-etuusjärjestelyn Selostus eläke-etuusjärjestelyn kuvauksessa tapahtuneista
kuvauksessa tapahtuneista
muutoksista raportin kattamana ajanjaksona.
muutoksista

FI

ifrs-full

L 326/510

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

Selostus työnantajayritykseen Selostus eläke-etuusjärjestelyyn kuuluvia työnantajayri
tehtyjä sijoituksia koskevista tykseen tehtyjä sijoituksia koskevista tiedoista.
tiedoista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 a iv

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuaran text
teesGivenOrReceivedOfOut
standingBalancesForRelatedPar
tyTransaction

Selostus yksityiskohtaisista
tiedoista, jotka koskevat lähi
piiriliiketoimista johtuviin
avoimiin saldoihin liittyviä
annettuja tai saatuja
takauksia

Selostus yksityiskohtaisista tiedoista, jotka koskevat lähi
piiriliiketoimista johtuviin avoimiin saldoihin liittyviä
annettuja tai saatuja takauksia. [Viittaus: Takaukset
[member]; Lähipiiri [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18 b ii

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableFor
BenefitsOrFivePerCentOfAny
ClassOrTypeOfSecurity

Selostus sellaisia sijoituksia
koskevista tiedoista, jotka
ylittävät joko viisi prosenttia
etuuksiin käytettävissä ole
vista nettovaroista tai viisi
prosenttia jostakin arvopape
riluokasta tai -tyypistä

Selostus sellaisia yksittäisiä sijoituksia koskevista tie
doista, jotka ylittävät joko 5 % eläke-etuusjärjestelyyn
kuuluvista varoista vähennettyinä veloilla lukuun otta
matta luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattista
nykyarvoa tai 5 % jostakin arvopaperiluokasta tai
-tyypistä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 a iii

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L c – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

L 326/511

Selostus nimenomaisesti
määritetyistä rahoitusvaroista,
joita pidetään IFRS 4 -stan
dardin soveltamisalaan kuulu
via sopimuksia myyjänä teke
vän juridisen yksikön
ulkopuolella
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ExplanationOfDesignatedFinan text
cialAssetsThatAreHeldOut
sideLegalEntityThatIssuesCon
tractsWithinScopeOfIFRS4

FI

ifrs-full

text

Selostus nimenomaisesti määritetyistä rahoitusvaroista,
joita pidetään IFRS 4 -standardin soveltamisalaan kuulu
via sopimuksia myyjänä tekevän juridisen yksikön
ulkopuolella.

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text block

Selostus IAS 17:ää sovellet
taessa esitettyjen operatiivi
sista vuokrasopimuksista joh
tuvien vuokravelvoitteiden ja
IFRS 16:n soveltamisen aloit
tamisajankohtana taseeseen
merkittyjen vuokrasopimus
velkojen välisestä erotuksesta
[text block]

Selostus seuraavien erien välisestä erotuksesta: (a) IAS
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
17:ää sovellettaessa esitetyt operatiivisista vuokrasopi
IFRS 16 C12 b
muksista johtuvat vuokravelvoitteet IFRS 16:n soveltami
sen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävän tilikauden
lopussa diskontattuina lisäluoton korolla soveltamisen
aloittamisajankohtana; ja (b) IFRS 16:n soveltamisen
aloittamisajankohtana taseeseen merkityt vuokrasopimus
velat. Lisäluoton korko on korko, jota vuokralle ottaja
joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vas
taavanlaisin vakuuksin rahat, jotka tarvitaan käyttöoi
keusomaisuuserän arvoa vastaavan omaisuuserän hankki
miseksi vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä.

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGood
sOrServicesReceived

text

Selostus vastaanotettujen
tavaroiden ja palvelujen käy
vän arvon suorasta
määrityksestä

Selostus siitä, miten vastaanotettujen tavaroiden ja palve
lujen käypä arvo on määritetty, jos se on määritetty suo
raan (esimerkiksi onko käypä arvo määritetty kyseisten
tavaroiden tai palvelujen markkinahintojen perusteella).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfIn
text
vestmentPropertyCarriedAtCos
tOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

Selostus sellaisen sijoituskiin
teistön luovutuksesta, joka
merkitään taseeseen hankin
tamenoon tai IFRS 16:n
mukaisesti käyvän arvon
mallia sovellettaessa

Selostus siitä, että yhteisö on luovuttanut sijoituskiinteis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tön, jota ei ole merkitty taseeseen käypään arvoon, kun
IAS 40 78 d i
yhteisö arvostaa sijoituskiinteistön hankintamenoon tai
IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa,
koska käypä arvo ei ole jatkuvasti määritettävissä luotet
tavasti. [Viittaus: Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n
mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa [member];
Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 48
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ExplanationOfDifferenceBe
tweenOperatingLeaseCommit
mentsDisclosedApplyin
gIAS17AndLeaseLiabilities
RecognisedAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS16Explanatory

FI

ifrs-full

L 326/512

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Selostus muutoksen vaiku
tuksesta biologiseen hyödyk
keeseen, jonka käypä arvo
onkin määritettävissä
luotettavasti

Selostus vaikutuksesta, joka johtuu siitä, että kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn han
kintamenoon aiemmin arvostettuja biologisia hyödyk
keitä aletaan arvostaa käypään arvoon, koska niiden
käypä arvo onkin määritettävissä luotettavasti. [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet; Arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 56 c

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInAssumptionsToMeasureIn
suranceAssetsAndInsuranceLia
bilities

Selostus vakuutusvaroja ja velkoja arvostettaessa käytet
tyjen oletusten muutosten
vaikutuksesta

Selostus vakuutusvaroja ja -velkoja arvostettaessa käytet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyjen oletusten muutosten vaikutuksesta siten, että esite IFRS 4 37 d – Voimassaolon
tään erikseen jokaisen sellaisen muutoksen vaikutus, jolla päättymispäivä 1.1.2021
on olennainen vaikutus tilinpäätökseen.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
gesInCompositionOfEntity
DuringInterimPeriod

text

Selostus yhteisön rakenteessa
osavuosijaksolla tapahtunei
den muutosten vaikutuksesta

Selostus yhteisön rakenteessa osavuosijaksolla tapahtu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
neiden muutosten vaikutuksesta, sisältäen mm. liiketoi
IAS 34 16A i
mintojen yhdistämiset, tytäryrityksiä ja pitkäaikaisia sijoi
tuksia koskevan määräysvallan saamisen tai menettämi
sen, uudelleenjärjestelyt ja lopetettavat toiminnot. [Viit
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Lopetetut
toiminnot [member]; Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldForSa
leOnResultsOfOperationsFor
CurrentPeriod

Selostus myytävänä olevan
pitkäaikaisen omaisuuserän
tai luovutettavien erien ryh
män myyntiä koskevan suun
nitelman muutosten vaiku
tuksesta toiminnan tulokseen
tarkasteltavana olevalla
kaudella

Selostus vaikutuksesta, joka päätöksellä pitkäaikaisten
omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmien myyntiä
koskevan suunnitelman muutoksesta on toiminnan
tulokseen tarkasteltavana olevalla kaudella. [Viittaus:
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät
tai luovutettavien erien ryhmät; Myytävänä oleviksi luo
kitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]
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ExplanationOfEffectOfChange
ForBiologicalAssetForWhich
FairValueBecomesReliablyMea
surable

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 42

L 326/513

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus vaikutuksesta, joka päätöksellä muuttaa pitkäai
kaisten omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmien
myyntiä koskevaa suunnitelmaa, on toiminnan tulokseen
aikaisemmilla tilinpäätöksessä esitettävillä kausilla. [Viit
taus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omai
suuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 42

ifrs-full

text block
ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnFinancialPosi
tions

Selostus osakeperusteisten
maksujen vaikutuksesta
yhteisön taloudelliseen ase
maan [text block]

Selostus, joka auttaa tilinpäätöksen käyttäjiä ymmärtä
mään osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien vaiku
tuksen yhteisön taloudelliseen asemaan.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Selostus osakeperusteisten
maksujen vaikutuksesta
yhteisön voittoon tai tap
pioon [text block]

Selostus, joka auttaa tilinpäätöksen käyttäjiä ymmärtä
mään osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien vaiku
tuksen yhteisön voittoon (tai tappioon).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

text

Selostus siirtymisen vaikutuk Selostus sellaisista olennaisista oikaisuista rahavirtalaskel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesta esitettyihin
maan, jotka johtuvat siirtymisestä aiemmasta tilinpäätös IFRS 1 25, tilinpäätöksessä
rahavirtoihin
normistosta IFRS-standardeihin. [Viittaus: Aiempi tilin
esitettävät tiedot: IFRS 1 23
päätösnormisto [member]; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

text
ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPerfor
mance

Selostus siirtymisen vaikutuk Selostus siitä, miten siirtyminen aiemmasta tilinpäätös
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesta esitettyyn taloudelliseen normistosta IFRS-standardeihin on vaikuttanut yhteisön IFRS 1 23
tulokseen
esittämään taloudelliseen tulokseen. [Viittaus: Aiempi
tilinpäätösnormisto [member]; IFRS-standardit [member]]

16.12.2019

Selostus myytävänä olevan
pitkäaikaisen omaisuuserän
tai luovutettavien erien ryh
män myyntiä koskevan suun
nitelman muutosten vaiku
tuksesta toiminnan tulokseen
aiemmalla kaudella
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ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldForSa
leOnResultsOfOperationsFor
PriorPeriod

FI

ifrs-full

L 326/514

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin text block
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsAndTypical
TimingOfPaymentHaveOnCon
tractAssetsAndContractLiabili
tiesExplanatory

Selostus suoritevelvoitteiden
täyttymisen ajoittumisen ja
tyypillisen maksuajankohdan
vaikutuksesta sopimukseen
perustuviin omaisuuseriin ja
sopimukseen perustuviin vel
koihin [text block]

Selostus suoritevelvoitteiden täyttymisen ajoittumisen ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyypillisen maksuajankohdan vaikutuksesta sopimukseen IFRS 15 117
perustuviin omaisuuseriin ja sopimukseen perustuviin
velkoihin. [Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]; Sopi
mukseen perustuvat omaisuuserät; Sopimukseen perustu
vat velat]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Selostus arvioidusta taloudel
lisesta vaikutuksesta, ehdolli
set velat liiketoimintojen
yhdistämisessä

Selostus arvioidusta taloudellisesta vaikutuksesta liiketoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mintojen yhdistämisessä kirjattuihin ehdollisiin velkoihin. IFRS 3 B64 j i
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectOfContingentAssets

text

Selostus ehdollisten varojen
arvioidusta taloudellisesta
vaikutuksesta

Selostus sellaisten mahdollisten omaisuuserien arvioi
dusta taloudellisesta vaikutuksesta, jotka ovat syntyneet
aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joiden olemas
saolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma
tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön määräysval
lassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa.

text

Selostus siirtymisen vaikutuk Selostus siitä, miten siirtyminen aiemmasta tilinpäätös
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesta esitettyyn taloudelliseen normistosta IFRS-standardeihin on vaikuttanut yhteisön IFRS 1 23
asemaan
esittämään taloudelliseen asemaan. [Viittaus: Aiempi tilin
päätösnormisto [member]; IFRS-standardit [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPosi
tion

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 89

L 326/515

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 25

FI

Selostus tekijöistä, jotka vai
kuttivat päätökseen antaa
aiemmin konsernitilinpäätök
seen sisältymättömälle struk
turoidulle yhteisölle tukea,
joka on johtanut määräysval
lan saamiseen

Selostus tekijöistä, jotka vaikuttivat emoyrityksen tai jon tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kin sen tytäryrityksen päätökseen antaa aiemmin konser IFRS 12 16
nitilinpäätökseen sisältymättömälle strukturoidulle yhtei
sölle taloudellista tai muuta tukea ilman, että sillä on
tähän sopimukseen perustuvaa velvoitetta, ja tämän tuen
antaminen on johtanut siihen, että yhteisöllä on määräys
valta strukturoidussa yhteisössä. [Viittaus: Tytäryritykset
[member]; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasisFor text
PreparationOfFinancialState
mentsWhenNotGoingConcern
Basis

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei Tieto siitä, että yhteisö ei ole laatinut tilinpäätöstä toi
laadita toiminnan jatkuvuu
minnan jatkuvuuteen perustuen, ja selostus tilinpäätök
teen perustuen, ja selostus
sen laatimisperusteista.
laatimisperusteista

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReach text
ingDecisionThatProvisionOf
SupportToPreviouslyUnconsoli
datedStructuredEntityResultedI
nObtainingControl

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum text
stancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Viitteet

L 326/516

Etuliite

Selostus tosiseikoista ja olo
suhteista, jotka viittaavat har
vinaiseen tilanteeseen, jossa
rahoitusvarojen luokittelua
muutetaan siirtämällä ne pois
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien
ryhmästä

Selostus tosiseikoista ja olosuhteista, jotka viittaavat har tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vinaiseen tilanteeseen, jossa muutetaan sellaisten rahoi
IFRS 7 12A c – Voimassaolon
tusvarojen luokittelua, joita ei enää pidetä hallussa tarkoi päättymispäivä 1.1.2021
tuksena myydä ne tai ostaa ne takaisin lyhyen ajan
kuluessa, siirtämällä ne pois käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat;
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoi
tusvarojen ryhmästä pois siirretyt rahoitusvarat]
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus tosiasioista ja olo
suhteista, jotka liittyvät
myyntiin tai luokittelun muu
tokseen sekä odotettavissa
olevaan luovutukseen ja luo
vutuksen odotettuun toteutu
mistapaan ja -aikaan

Selostus tosiasioista ja olosuhteista, jotka liittyvät myyn tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tiin tai johtavat odotettavissa olevaan luovutukseen, sekä IFRS 5 41 b
tämän luovutuksen odotettu toteutumistapa ja -aika, kun
pitkäaikainen omaisuuserä tai luovutettavien erien ryhmä
on joko luokiteltu myytävänä olevaksi tai myyty.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggre
text
gateCarryingAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesAllocated
ToRecoverableAmountsIsSignif
icant

Selostus siitä, että rahavirtaa
tuottaville yksiköille kohdiste
tun liikearvon tai taloudelli
selta vaikutusajaltaan rajoitta
mattomien aineettomien hyö
dykkeiden yhteenlaskettu kir
janpitoarvo on merkittävä

Selostus siitä, että rahavirtaa tuottavalle yksikölle (tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksikköjen ryhmälle) kohdistetun liikearvon tai taloudelli IAS 36 135
selta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien
hyödykkeiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on merkit
tävä verrattuna yhteisön liikearvon tai taloudelliselta vai
kutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkei
den koko kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo
[member]; Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCar
ryingAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesIsNotSignificant

Selostus siitä, että liikearvon
tai taloudelliselta vaikutusa
jaltaan rajoittamattomien
aineettomien hyödykkeiden
kirjanpitoarvo ei ole
merkittävä

Selostus siitä, että usealle rahavirtaa tuottavalle yksikölle tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai yksikköjen ryhmälle) kohdistetun liikearvon tai talou IAS 36 135
delliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien
hyödykkeiden kirjanpitoarvo ei ole merkittävä verrattuna
yhteisön liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan
rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden koko kir
janpitoarvoon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Raha
virtaa tuottavat yksiköt [member]; Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

text

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfFactsAndCircum text
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalMan
nerAndTiming

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/517

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVal
uePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAreDerecognised

ifrs-full

Viitteet

Selostus siitä, että yhteisön
omistajilla tai muilla on
oikeus muuttaa tilinpäätöstä
sen julkistamisen jälkeen

Selostus siitä, että yhteisön omistajilla tai muilla on
oikeus muuttaa tilinpäätöstä sen julkistamisen jälkeen.

text

Selostus siitä, että rahoitusin
strumentit, joiden käypä arvo
ei aiemmin ollut luotettavasti
määritettävissä, kirjataan pois
taseesta

Selostus siitä, että rahoitusinstrumentit, joiden käypä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvo ei aiemmin ollut luotettavasti määritettävissä, kirja IFRS 7 30 e – Voimassaolon
taan pois taseesta. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka päättymispäivä 1.1.2021
[member]]

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsAndCorrespond
ingFiguresForPreviousPeriod
sHaveBeenRestatedForChan
gesInGeneralPurchasing
PowerOfFunctionalCurrency

text

Selostus siitä, että tilinpää
töstä ja aikaisempien kausien
vertailutietoja on oikaistu toi
mintavaluutan yleisen osto
voiman muutoksilla

Selostus siitä, että tilinpäätöstä ja aikaisempien kausien
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vertailutietoja on oikaistu toimintavaluutan yleisen osto IAS 29 39 a
voiman muutoksilla ja että ne on tästä johtuen esitetty
raportointikauden päättymispäivän mukaisessa mittayksi
kössä hyperinflaatiomaissa tehtävässä raportoinnissa.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsForPreviousPeri
odsNotPresented

text

Selostus siitä, että tilinpää
Selostus yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä
töstä ei ole esitetty aiemmilta siitä, että yhteisö ei ole esittänyt tilinpäätöstä aiemmilta
kausilta
kausilta.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu text
mAmountOfPaymentForCon
tingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
setsIsUnlimited

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 28

Selostus siitä, että ehdollista vastiketta koskevista järjeste tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lyistä ja korvausvelvoitteeseen perustuvista omaisuuse
IFRS 3 B64 g iii
ristä aiheutuvan maksun enimmäismäärä on
rajoittamaton.
16.12.2019

Selostus siitä, että ehdollista
vastiketta koskevista järjeste
lyistä ja korvausvelvoitteeseen
perustuvista omaisuuseristä
aiheutuvan maksun enim
mäismäärä on rajoittamaton

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 10 17

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfFactThatEnti
text
tysOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialState
mentsAfterIssue

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/518

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ExplanationOfFactThatShare
sHaveNoParValue

ifrs-full

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a iii

ExplanationOfFinancialEffectO text
fAdjustmentsRelatedToBusi
nessCombinations

Selostus liiketoimintojen
yhdistämisiä koskevien oikai
sujen taloudellisista
vaikutuksista

Selostus sellaisten oikaisujen taloudellisista vaikutuksista, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka on kirjattu tarkasteltavana olevalla raportointikau IFRS 3 61
della ja jotka koskevat kyseisellä tai aiemmilla raportoin
tikausilla toteutuneita liiketoimintojen yhdistämisiä. [Viit
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfContingentLiabilities

text

Selostus ehdollisten velkojen
arvioidusta taloudellisesta
vaikutuksesta

Selostus ehdollisten velkojen arvioidusta taloudellisesta
vaikutuksesta. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86 a

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

text

Selostus IFRS-standardeista
poikkeamisen taloudellisesta
vaikutuksesta

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta
vaikutuksesta tilinpäätöksen eriin, jotka olisi esitetty, jos
vaatimusta olisi noudatettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 20 d

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfNonadjustingEventAfter
ReportingPeriod

text block

Selostus raportointikauden
päättymisen jälkeisen tapah
tuman, jonka johdosta tilin
päätöslaskelmia ei oikaista,
taloudellisesta vaikutuksesta
[text block]

Selostus joko raportointikauden päättymisen jälkeisen
tapahtuman, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia ei
oikaista, taloudellista vaikutusta koskevasta arviosta, tai
tieto siitä, että arviota ei ole mahdollista tehdä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 10 21 b

L 326/519

Selostus siitä, että osakkeilla ei ole nimellisarvoa. [Viit
taus: Osakkeen nimellisarvo]

Euroopan unionin virallinen lehti

Selostus siitä, että osakkeilla
ei ole nimellisarvoa

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus voittoa tai tappiota
osoittavan laskelman erästä
(tai eristä), johon voitto (tai
tappio) on kirjattu, kun tytä
ryritystä koskeva määräys
valta on menetetty

Kuvaus voittoa tai tappiota osoittavan laskelman erästä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai eristä), johon voitto (tai tappio) on kirjattu (jos sitä ei IFRS 12 19 b
ole esitetty erikseen), kun tytäryritystä koskeva määräys
valta on menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective text
nessResultingFromSources
ThatEmergedInHedgingRela
tionship

Selostus suojaussuhteessa
esiin tulleista lähteistä aiheu
tuvasta suojauksen
tehottomuudesta

Selostus suojaussuhteessa esiin tulleista lähteistä aiheutu
vasta suojauksen tehottomuudesta. [Viittaus: Suojauksen
tehottomuudesta syntyvä voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23E

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEn text
tityHadAndCeasedToHaveFunc
tionalCurrencyForWhichReli
ableGeneralPriceIndexIsNo
tAvailableAndNoExchangeabili
tyWithStableForeignCurren
cyExists

Selostus siitä, kuinka ja miksi
yhteisöllä on ensin ollut toi
mintavaluutta, jolle ei ole
saatavilla luotettavaa yleistä
hintaindeksiä ja joka ei ole
vaihdettavissa suhteellisen
vakaaseen ulkomaan valuut
taan, ja nyt sillä ei enää ole
sitä

Kun yhteisön toimintavaluutta on ollut tai on edelleen
hyperinflaatiomaan valuutta, selostus siitä, kuinka ja
miksi yhteisöllä on ensin ollut toimintavaluutta, jolle ei
ole saatavilla luotettavaa yleistä hintaindeksiä ja joka ei
ole vaihdettavissa suhteellisen vakaaseen ulkomaan
valuuttaan, ja nyt sillä ei enää ole sitä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 31C

16.12.2019

text
ExplanationOfGainsLosses
RecognisedWhenControlInSub
sidiaryIsLost

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Selostus voitosta tai tappiosta, joka sekä liittyy liiketoi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 e
mintojen yhdistämisessä hankittuihin yksilöitävissä ole
viin varoihin tai vastattaviksi otettuihin velkoihin että on
kooltaan, luonteeltaan tai esiintymistiheydeltään sellai
nen, että sen esittämisellä on merkitystä syntyneen yhtei
sökokonaisuuden tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ExplanationOfGainOrLossTha
tRelatesToIdentifiableAssetsAc
quiredOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

FI

Selostus voitosta tai tap
piosta, joka liittyy liiketoi
mintojen yhdistämisessä han
kittuihin yksilöitävissä oleviin
varoihin tai vastattaviksi otet
tuihin velkoihin ja on kool
taan, luonteeltaan tai esiinty
mistiheydeltään sellainen, että
sen esittämisellä on merki
tystä syntyneen yhteisökoko
naisuuden tilinpäätöksen
ymmärtämisen kannalta

ifrs-full

text

Nimike

L 326/520

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegula
torIsRelated

Selostus siitä, miten hinnan Selostus siitä, miten hinnansääntelytaho liittyy yhteisöön. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sääntelytaho liittyy yhteisöön [Viittaus: Kuvaus hinnansääntelytahosta (-tahoista)]
IFRS 14 30 b

ifrs-full

ExplanationOfHowSignifi
text
cantChangesInGrossCarrying
AmountOfFinancialInstru
mentsContributedToChangesIn
LossAllowance

Selostus siitä, kuinka merkit
tävät muutokset rahoitusin
strumenttien bruttomääräi
sessä kirjanpitoarvossa ovat
vaikuttaneet tappiota koske
van vähennyserän
muutoksiin

Selostus siitä, kuinka merkittävät muutokset rahoitusin
strumenttien bruttomääräisessä kirjanpitoarvossa ovat
vaikuttaneet tappiota koskevan vähennyserän
muutoksiin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35I

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOf
text
SatisfactionOfPerformanceObli
gationsRelatesToTypicalTimin
gOfPayment

Selostus siitä, kuinka suorite Selostus siitä, kuinka suoritevelvoitteiden täyttyminen
velvoitteiden täyttyminen
ajoittuu suhteessa tyypilliseen maksuajankohtaan. [Viit
ajoittuu suhteessa tyypilliseen taus: Suoritevelvoitteet [member]]
maksuajankohtaan

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 117

ifrs-full

ExplanationOfImpairmentLoss text block
RecognisedOrReversedByClas
sOfAssetsAndByReportableSeg
ment

Tiedot kirjatusta tai peruute
tusta arvonalentumistap
piosta rahavirtaa tuottavan
yksikön osalta [text block]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 d ii

text

Tiedot kirjatusta tai peruutetusta arvonalentumistap
piosta rahavirtaa tuottavan yksikön osalta. [Viittaus:
Arvonalentumistappio; Arvonalentumistappion
peruuttaminen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 115 – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/521

Selostus siitä, kuinka yhteisö Selostus siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt vakuutusso
on määrittänyt vakuutussopi pimusten arvon siirtymisajankohtana. [Viittaus: Vakuu
musten arvon siirtymisajan tussopimukset [member]]
kohtana

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfHowEntityDeter text
minedMeasurementOfInsur
anceContractsAtTransitionDate

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Selostus riippumattoman
arvioijan käyttämisestä uudel
leenarvostuksessa, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplica
tionOfImpairmentRequire
mentsForFinancialInstrument
sExplanatory

text block

Selostus rahoitusinstrument Selostus rahoitusinstrumenttien arvon alentumista koske tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tien arvon alentumista koske vien vaatimusten soveltamisen aloittamisesta.
IFRS 7 42P
vien vaatimusten soveltami
sen aloittamisesta [text block]

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssump
tionsAndEstimationTechnique
sUsedToApplyImpairmentRe
quirementsExplanatory

text block

Selostus arvon alentumista
Selostus rahoitusinstrumenttien arvon alentumista koske tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskevia vaatimuksia sovellet via vaatimuksia sovellettaessa käytetyistä syöttötiedoista, IFRS 7 35G
taessa käytetyistä syöttötie
oletuksista ja arviointimenetelmistä.
doista, oletuksista ja arvioin
timenetelmistä [text block]

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

text

Selostus vakuutukseen liitty
vistä rahoitustuotoista (tai
-kuluista)

Selostus vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen (tai kulujen) yhteismäärästä raportointikaudella. [Viittaus:
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]

ifrs-full

ExplanationOfInterestRev
enueReportedNetOfInterestEx
pense

text

Selostus siitä, että korkotuo
tot on esitetty korkokuluilla
vähennettyinä

Selostus siitä, että yhteisö on esittänyt segmentin korko tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuotot korkokuluilla vähennettyinä. [Viittaus: Korkokulut] IFRS 8 23

Selostus siitä, käytettiinkö riippumatonta arvioijaa sellais tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kohdalla,
IAS 16 77 b
jotka merkitään taseeseen uudelleenarvostukseen perus
tuviin arvoihin. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyö
dykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfIndependentVal
uerUsedForRevaluationProper
tyPlantAndEquipment

FI

ifrs-full

L 326/522

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 110 – Voimaantulo
1.1.2021

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus investointi- ja rahoi
tustapahtumista, jotka eivät
edellytä rahavarojen käyttöä

Selostus sellaisia investointi- ja rahoitustapahtumia, jotka
eivät edellytä rahavarojen käyttöä, koskevasta merkityk
sellisestä informaatiosta.

ifrs-full

ExplanationOfInvolve
mentOfIndependentValuerIn
RevaluationRightofuseAssets

text

Selostus riippumattoman
arvioijan käyttämisestä uudel
leenarvostuksessa, käyttöoi
keusomaisuuserät

Selostus siitä, käytettiinkö riippumatonta arvioijaa sellais tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten käyttöoikeusomaisuuserien kohdalla, jotka merkitään IFRS 16 57
taseeseen uudelleenarvostukseen perustuviin arvoihin.
[Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

text

Selostus vieraan ja oman pää Selostus vieraan ja oman pääoman ehtoisten arvopaperei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oman ehtoisten arvopaperei den liikkeeseenlaskuista, takaisinhankinnoista ja takaisin IAS 34 16A e
den liikkeeseenlaskuista,
maksuista.
takaisinhankinnoista ja takai
sinmaksuista

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesO
fAssetsAffectedByImpairment
LossesOrReversalsOfImpair
mentLosses

text

Selostus tärkeimmistä omai
suuserien luokista, joihin
arvonalentumistappiot tai
arvonalentumistappioiden
peruutukset vaikuttavat

Selostus tärkeimmistä omaisuuserien luokista, joihin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvonalentumistappiot tai arvonalentumistappioiden
IAS 36 131 a
peruutukset vaikuttavat. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAnd text
CircumstancesThatLedToRecog
nitionOfImpairmentLossesAn
dReversalsOfImpairmentLosses

Selostus arvonalentumistap
pioiden ja arvonalentumis
tappioiden peruutusten kir
jaamiseen johtaneista tär
keimmistä tapahtumista ja
olosuhteista

Selostus arvonalentumistappioiden ja arvonalentumistap tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pioiden peruutusten kirjaamiseen johtaneista tärkeim
IAS 36 131 b, tilinpäätöksessä
mistä tapahtumista ja olosuhteista. [Viittaus: Arvonalen esitettävät tiedot: IAS 36 130 a
tumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 43

L 326/523

text
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ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRe
quireUseOfCashOrCashEquiva
lents

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ExplanationOfManagement
JudgementsInApplyingEnti
tysAccountingPoliciesWithSig
nificantEffectOnRecog
nisedAmounts

text

Selostus sellaisista johdon
tekemistä harkintaan perustu
vista ratkaisuista yhteisön
noudattamia tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita sovellet
taessa, joilla on merkittävä
vaikutus tilinpäätöksessä esi
tettäviin lukuihin

Selostus sellaisista johdon tekemistä harkintaan perustu
vista ratkaisuista – muista kuin arvioita edellyttävistä –
yhteisön noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
sovellettaessa, joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä
esitettäviin lukuihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 122

ifrs-full

ExplanationOfMateri
alEventsSubsequentToEndOfIn
terimPeriodThatHaveNotBeen
Reflected

text

Selostus osavuosijakson päät Selostus osavuosijakson päättymisen jälkeisistä tapahtu
tymisen jälkeisistä tapahtu
mista, joita ei ole otettu huomioon osavuosijakson tilin
mista, joita ei ole otettu
päätöslaskelmissa.
huomioon

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A h

ifrs-full

ExplanationOfMeasurementBas text block
esUsedInPreparingFinancial
Statements

Selostus tilinpäätöstä laadit
taessa sovelletuista arvostus
perusteista [text block]

Selostus tilinpäätöstä laadittaessa sovelletusta arvostuspe tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rusteesta (tai -perusteista).
IAS 1 117 a

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPa
rametersAndAssumptionsUn
derlyingInformationProvided
SensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explana
tory

text block

Selostus menetelmästä sekä
annettavien tietojen taustalla
olevista tärkeimmistä para
metreista ja oletuksista, muu
kuin IFRS 17:n kappaleessa
128(a) täsmennetty herkkyy
sanalyysi [text block]

Selostus muun kuin IFRS 17:n kappaleessa 128(a) täs
mennetyn herkkyysanalyysin laatimisessa käytetystä
menetelmästä sekä annettavien tietojen taustalla olevista
tärkeimmistä parametreista ja oletuksista.

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsed
ToDetermineInsuranceFinan
ceIncomeExpensesRecognised
InProfitOrLoss

text

Selostus menetelmistä, joita
on käytetty tulosvaikutteisesti
kirjattujen vakuutukseen liit
tyvien rahoitustuottojen (tai kulujen) määrittämiseen

Selostus menetelmistä, joita on käytetty tulosvaikuttei
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesti kirjattujen vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen IFRS 17 118 – Voimaantulo
(tai -kulujen) määrittämiseen. [Viittaus: Vakuutukseen liit 1.1.2021
tyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]

FI

ifrs-full

L 326/524

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 129 a – Voimaantulo
1.1.2021

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

ifrs-full

text
ExplanationOfModifications
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

Selostus muutoksista, osake
perusteisia maksuja koskevat
järjestelyt, joihin on tehty
muutoksia

Selostus osakeperusteisia maksuja koskeviin järjestelyihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tehdyistä muutoksista. [Viittaus: Osakeperusteisia mak
IFRS 2 47 c i
suja koskevat järjestelyt [member]]

FI

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAd
justmentsToAmountsPrevious
lyPresentedInDiscontinuedOp
erations

text

Selostus aikaisemmin lopetet
tuina toimintoina esitettyihin
määriin tehtyjen oikaisujen
luonteesta ja määrästä

Selostus sellaisten aikaisemmin lopetettuina toimintoina tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
esitettyihin määriin tarkasteltavana olevalla kaudella teh IFRS 5 35
tyjen oikaisujen luonteesta ja määrästä, jotka välittömästi
liittyvät aikaisemmalla kaudella toteutuneeseen lopetetun
toiminnon luovutukseen. Tällaisia oikaisuja voi syntyä
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: (a) luovutusliiketoimen
ehdoista johtuneiden epävarmuustekijöiden poistuminen,
esimerkiksi ostohintaa koskevien oikaisujen varmistumi
nen ja ostajan kanssa syntyneiden vahingonkorvauskysy
mysten ratkaiseminen; (b) sellaisten epävarmuustekijöiden
poistuminen, jotka johtuvat yhteisön osan luovutusta
edeltäneestä toiminnasta, esimerkiksi ympäristövelvoitteet
ja tuotetakuuvelvoitteet, jotka myyjä on pitänyt itsellään;
ja (c) työsuhde-etuuksia koskevaan järjestelyyn liittyvien
velvoitteiden täyttäminen, jos tämä velvoitteiden täyttä
minen liittyy välittömästi luovutusliiketoimeen. [Viittaus:
Lopetetut toiminnot [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
text
dAmountOfChangesInEstimate
sOfAmountsReportedInPriorIn
terimPeriodsOrPriorFinancia
lYears

Selostus niiden muutosten
luonteesta ja määrästä, joita
on tapahtunut aikaisemmilla
osavuosijaksoilla tai aikaisem
milla tilikausilla esitettyjä
lukuja koskevissa arvioissa

Selostus niiden muutosten luonteesta ja määrästä, joita
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on tapahtunut tarkasteltavana olevan tilikauden aikaisem IAS 34 16A d
milla osavuosijaksoilla esitettyjä lukuja koskevissa
arvioissa tai aikaisemmilla tilikausilla esitettyjä lukuja
koskevissa arvioissa, jotka on esitetty yhteisön osavuosi
katsauksessa.
L 326/525

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus sellaisten varoihin, velkoihin, omaan pääomaan,
tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien erien luonteesta
ja määrästä, jotka ovat luonteensa, kokonsa tai esiinty
mistiheytensä vuoksi poikkeuksellisia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A c

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfSignificantTransac
tions

Selostus merkittävien liiketoi Selostus julkisen vallan tahon, jolla on raportoivassa
mien luonteesta ja
yhteisössä määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huo
rahamäärästä
mattava vaikutusvalta, ja yhteisöjen, joihin kyseisellä jul
kisen vallan taholla on määräysvalta, yhteinen määräys
valta tai huomattava vaikutusvalta, kanssa tehtyjen yksit
täin tarkasteltuina merkittävien liiketoimien luonteesta ja
rahamäärästä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 26 b i

ifrs-full

text
ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToAcquireOr
BuildItemsOfPropertyPlantAnd
Equipment

Selostus aineellisten käyttö
omaisuushyödykkeiden hank
kimista tai rakentamista kos
kevan velvollisuuden luon
teesta ja laajuudesta

Selostus aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hank
kimista tai rakentamista koskevan velvollisuuden luon
teesta ja laajuudesta (esimerkiksi määrä, aika tai summa
sen mukaan, mikä on perusteltua esittää) palvelutoimilu
pajärjestelyissä. [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt
[member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6 c iii

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfObligationsToDeliverOr
RightsToReceiveSpecifiedAsset
sAtEndOfConcessionPeriod

Selostus tiettyjen omaisuuse
rien luovuttamista koskevan
velvollisuuden tai saamista
koskevan oikeuden luonteesta
ja laajuudesta toimilupakau
den päättyessä

Selostus tiettyjen omaisuuserien luovuttamista koskevan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvollisuuden tai saamista koskevan oikeuden luonteesta SIC 29 6 c iv
ja laajuudesta (esimerkiksi määrä, aika tai summa sen
mukaan, mikä on perusteltua esittää) palvelutoimilupajär
jestelyissä toimilupakauden päättyessä. [Viittaus: Palvelu
toimilupajärjestelyt [member]]

text

16.12.2019

Selostus sellaisten varoihin,
velkoihin, omaan pääomaan,
tulokseen tai rahavirtoihin
vaikuttavien erien luonteesta
ja määrästä, jotka ovat luon
teensa, kokonsa tai esiinty
mistiheytensä vuoksi poik
keuksellisia

Euroopan unionin virallinen lehti

text
ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffectingAs
setsLiabilitiesEquityNetIncome
OrCashFlowsThatAreUnusual
BecauseOfTheirNatureSizeOrIn
cidence

FI

ifrs-full

L 326/526

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus palvelun tuottamista
koskevan velvollisuuden tai
oikeuden odottaa palvelun
saamista luonteesta ja
laajuudesta

Selostus palvelun tuottamista koskevan velvollisuuden tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
oikeuden odottaa palvelun saamista luonteesta ja laajuu SIC 29 6 c ii
desta (esimerkiksi määrä, aika tai summa sen mukaan,
mikä on perusteltua esittää) palvelutoimilupajärjestelyissä.
[Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

text

Selostus muiden oikeuksien
ja velvoitteiden luonteesta ja
laajuudesta

Selostus sellaisten oikeuksien ja velvoitteiden luonteesta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja laajuudesta (esimerkiksi määrä, aika tai summa sen
SIC 29 6 c vi
mukaan, mikä on perusteltua esittää) palvelutoimilupajär
jestelyissä, joita yhteisö ei esitä erikseen. [Viittaus: Palve
lutoimilupajärjestelyt [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTermina
tionOptions

text

Selostus järjestelyn uudista
mista tai lopettamista koske
van mahdollisuuden luon
teesta ja laajuudesta

Selostus järjestelyn uudistamista tai lopettamista koske
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
van mahdollisuuden luonteesta ja laajuudesta (esimerkiksi SIC 29 6 c v
määrä, aika tai summa sen mukaan, mikä on perusteltua
esittää) palvelutoimilupajärjestelyissä. [Viittaus: Palvelutoi
milupajärjestelyt [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRightsToUseSpecifiedAs
sets

text

Selostus tiettyjen omaisuuse
rien käyttöoikeuden luon
teesta ja laajuudesta

Selostus tiettyjen omaisuuserien käyttöoikeuden luon
teesta ja laajuudesta (esimerkiksi määrä, aika tai summa
sen mukaan, mikä on perusteltua esittää) palvelutoimilu
pajärjestelyissä. [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt
[member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfObligationsToProvideOr
RightsToExpectProvisionOfSer
vices

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6 c i

L 326/527

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Selostus IFRS-standardin vaa
timuksen luonteesta ja syystä,
jonka vuoksi kyseisen vaati
muksen on todettu olevan
käsitteellisessä viitekehyksessä
määrätyn tilinpäätöksen
tavoitteen vastainen

Selostus kyseisen IFRS-standardin nimestä, vaatimuksen
luonteesta ja syystä, jonka vuoksi johto on todennut
kyseisen vaatimuksen noudattamisen johtavan vallitse
vissa olosuhteissa niin harhaanjohtavaan tulokseen, että
se olisi käsitteellisessä viitekehyksessä määrätyn tilinpää
töksen tavoitteen vastaista.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDevel
opmentCostExcessive

text

Selostus siitä, miksi ulkoisilta
asiakkailta kustakin tuotteesta
ja palvelusta tai kustakin
samankaltaisten tuotteiden ja
palvelujen ryhmästä saatuja
tuottoja ei esitetä

Selostus siitä, miksi ulkoisilta asiakkailta kustakin tuot
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teesta ja palvelusta tai kustakin samankaltaisten tuottei
IFRS 8 32, tilinpäätöksessä
den ja palvelujen ryhmästä saatuja tuottoja ei esitetä (esi esitettävät tiedot: IFRS 8 33
merkiksi jos tietojen tuottaminen olisi kohtuuttoman kal
lista). [Viittaus: Tuotteet ja palvelut [member]; Tuotot]

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew text
StandardsOrInterpretations

Selostus uusista standardeista Selostus siitä, että yhteisö ei ole soveltanut uutta IFRStai tulkinnoista, joita ei ole
standardia, joka on julkaistu mutta ei vielä voimassa.
sovellettu

ifrs-full

ExplanationOfObjective
OfMethodUsedAndLimitation
sThatMayResultInInformation
ProvidedSensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17

Selostus käytetyn menetel
män tavoitteesta ja annetta
vaan informaatioon mahdol
lisesti aiheutuvista rajoituk
sista, muu kuin IFRS 17:n
kappaleessa 128(a) täsmen
netty herkkyysanalyysi

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 23 a

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 30 a

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfNatureOfRe
quirementInIFRSAndConclu
sionWhyRequirementIsInCon
flictWithFairPresentation

FI

ifrs-full

L 326/528

Etuliite

Selostus muun kuin IFRS 17:n kappaleessa 128(a) täs
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mennetyn herkkyysanalyysin laatimisessa käytetyn mene IFRS 17 129 b – Voimaantulo
telmän tavoitteesta ja annettavaan informaatioon mah
1.1.2021
dollisesti aiheutuvista rajoituksista.

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus ajanjaksosta, jolle
johto on ennakoinut
rahavirrat

Selostus ajanjaksosta, jolle johto on ennakoinut rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toja perustuen johdon hyväksymiin budjetteihin/ennustei IAS 36 134 d iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 134 e iii
siin, ja silloin kun rahavirtaa tuottavaan yksikköön (tai
yksikköjen ryhmään) on käytetty viittä vuotta pitempää
ajanjaksoa, selostus siitä, miksi tämä pitempi ajanjakso
on perusteltavissa. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfRe
imbursementContingentLiabili
ties

text

Selostus mahdollisuudesta
saada korvausta, ehdolliset
velat

Selostus mahdollisuudesta, että toinen osapuoli korvaa
ehdollisten velkojen maksamisen edellyttämiä menoja.
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfRe
imbursementContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Selostus mahdollisuudesta
saada korvausta, ehdolliset
velat liiketoimintojen
yhdistämisessä

Selostus mahdollisuudesta, että toinen osapuoli korvaa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten vel IFRS 3 B64 j i
kojen maksamisen edellyttämiä menoja. [Viittaus: Ehdol
liset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfReason
ForNonDisclosureOfInforma
tionRegardingContingentAsset

text

Selostus kiistan yleisestä
luonteesta ja siitä, miksi
ehdollista omaisuuserää kos
kevia tietoja ei ole annettu

Selostus toisten osapuolten kanssa käytävän ehdollista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisuuserää koskevan kiistan yleisestä luonteesta, ilmoi IAS 37 92
tus siitä, että se ei ole antanut edellytettyjä tietoja mah
dollisesta omaisuuserästä, joka on syntynyt aikaisempien
tapahtumien seurauksena ja jonka olemassaolo varmis
tuu vasta kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma,
joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu
tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, ja selostus syystä,
joka on johtanut tähän.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86 c

L 326/529

text

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfPeriodOver
WhichManagementHasProject
edCashFlows

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Selostus kiistan yleisestä
Selostus toisten osapuolten kanssa käytävän ehdollista
luonteesta ja siitä, miksi
velkaa koskevan kiistan yleisestä luonteesta, ilmoitus
ehdollista velkaa koskevia tie siitä, että yhteisö ei ole esittänyt edellytettyjä ehdollista
toja ei ole annettu
velkaa koskevia tietoja, ja selostus syystä, joka on johta
nut tähän. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReason
ForNonDisclosureOfInforma
tionRegardingProvision

Selostus kiistan yleisestä
luonteesta ja siitä, miksi
varausta koskevia tietoja ei
ole annettu

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChan text
gesInLossAllowanceForFinan
cialInstruments

Selostus syistä rahoitusinstru Selostus rahoitusinstrumenttien tappiota koskevan
menttien tappiota koskevan
vähennyserän muutoksiin johtaneista syistä, mukaan
vähennyserän muutoksiin
lukien (a) salkun koostumus; (b) ostettujen tai alun perin
myönnettyjen rahoitusinstrumenttien volyymi; ja
(c) odotettavissa olevien luottotappioiden vakavuusaste
(severity).

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSig
nificantChangesInFinancial
StatementLineItemsDueToAp
plicationOfIFRS15

Selostus syistä, joista IFRS
15:n soveltamisesta aiheutu
vat merkittävät muutokset
tilinpäätöksen eriin johtuvat

text

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 92

Selostus toisten osapuolten kanssa käytävän varausta kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevan kiistan yleisestä luonteesta, ilmoitus siitä, että
IAS 37 92
yhteisö ei ole antanut edellytettyjä varausta koskevia tie
toja, ja selostus syystä, joka on johtanut tähän. [Viittaus:
Varaukset]

esimerkki: IFRS 7 B8D

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfReason
text
ForNonDisclosureOfInforma
tionRegardingContingentLiabil
ity

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/530

Etuliite

Selostus syistä, joista IFRS 15:n soveltamisesta aiheutuvat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
merkittävät muutokset tilinpäätöksen eriin johtuvat.
IFRS 15 C8 b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

text
ExplanationOfReasonWhyI
tIsImpracticableToDeter
mineAmountsForCorrectionRe
latedToPriorPeriodErrors

Selostus siitä, miksi aikaisem Selostus siitä, miksi aikaisempia kausia koskevien virhei
pia kausia koskevien virhei
den korjauksien määrää ei ole käytännössä mahdollista
den korjauksien määrää ei
määrittää.
ole käytännössä mahdollista
määrittää

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 49 d

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyI
tIsImpracticableToDeter
mineAmountsOfAdjust
mentsRelatedToChangeInAc
countingPolicy

text

Selostus siitä, miksi tilinpää Selostus siitä, miksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
töksen laatimisperiaatteen
muutoksiin liittyvien oikaisujen määrää ei ole käytän
muutoksiin liittyvien oikaisu nössä mahdollista määrittää.
jen määrää ei ole käytän
nössä mahdollista määrittää

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 h, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 29 e

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScope
OfIFRS17AndCarrying
AmountOfRelatedGroupsOf
Contracts

text

Selostus IFRS 17:n soveltami
salaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuvien vaadittaessa
maksettavien määrien ja nii
hin liittyvien sopimusryh
mien kirjanpitoarvon väli
sestä suhteesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 c – Voimaantulo
1.1.2021

Selostus syistä, jonka vuoksi yhteisö, joka on soveltanut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS-standardeja jollakin aiemmalla raportointikaudella
IFRS 1 23 B
mutta jonka viimeisin aiempi vuositilinpäätös ei sisältä
nyt nimenomaista ja varauksetonta lausumaa IFRS-stan
dardien noudattamisesta, on päättänyt soveltaa IFRS-stan
dardeja ikään kuin se ei olisi koskaan lakannut sovelta
masta niitä.

Selostus IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk
sista aiheutuvien vaadittaessa maksettavien määrien ja
niihin liittyvien sopimusryhmien kirjanpitoarvon väli
sestä suhteesta.

L 326/531

Selostus syistä, joiden vuoksi
yhteisö on päättänyt soveltaa
IFRS-standardeja ikään kuin
se ei olisi koskaan lakannut
soveltamasta niitä
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ExplanationOfReasonsWhyEnti text
tyElectedToApplyIFRSsAsI
fItHadNeverStoppedAp
plyingIFRSs

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus vakuutukseen liitty
vien rahoitustuottojen (tai kulujen) ja varojen tuoton
välisestä suhteesta

Selostus vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kulujen ja varojen tuoton välisestä suhteesta, jotta yhtei IFRS 17 110 – Voimaantulo
sön tilinpäätöksen käyttäjien on mahdollista arvioida
1.1.2021
tulosvaikutteisesti ja muihin laajan tuloksen eriin kirjattu
jen rahoitustuottojen tai -kulujen lähteitä. [Viittaus:
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenSensitivitiesToChangesIn
RiskExposuresArisingFromIn
suranceContractsAndFromFi
nancialAssetsHeld

text

Selostus keskinäisestä suh
teesta niiden herkkyyksien
välillä, jotka koskevat vakuu
tussopimuksista ja toisaalta
hallussa olevista rahoitusva
roista aiheutuville riskeille
altistumisessa tapahtuneita
muutoksia

Selostus keskinäisestä suhteesta niiden herkkyyksien
välillä, jotka koskevat vakuutussopimuksista ja toisaalta
yhteisön hallussa olevista rahoitusvaroista aiheutuville
riskeille altistumisessa tapahtuneita muutoksia. [Viittaus:
Vakuutussopimukset [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a ii – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBe
tweenParentsAndEntity

text

Selostus emoyrityksen ja tytä Selostus emoyrityksen ja sen tytäryritysten välisistä suh
ryritysten välisistä suhteista
teista. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 13

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFac
torsInReachingDecisionToPro
videSupportThatResultedIn
ControllingUnconsolidated
StructuredEntity

text

Selostus merkityksellisistä
tekijöistä, jotka vaikuttivat
päätökseen antaa konserniti
linpäätökseen sisältymättö
mälle strukturoidulle yhtei
sölle tukea, joka on johtanut
määräysvallan saamiseen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19G

16.12.2019

Selostus merkityksellisistä tekijöistä, jotka vaikuttivat
sijoitusyhteisön tai jonkin sen konsernitilinpäätökseen
sisältymättömän tytäryrityksen päätökseen antaa konser
nitilinpäätökseen sisältymättömälle strukturoidulle yhtei
sölle, joka ei ole ollut sijoitusyhteisön määräysvallassa,
määräysvallan saamiseen johtanutta taloudellista tai
muuta tukea ilman, että sillä on tähän sopimukseen
perustuvaa velvoitetta. [Viittaus: Sijoitusyhteisöistä [text
block]; Tytäryritykset [member]; Konsernitilinpäätökseen
sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ExplanationOfRelationshipBe text
tweenInsuranceFinanceIncome
ExpensesAndInvestmentRe
turnOnAssets

FI

ifrs-full

L 326/532

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus rajoituksista, jotka koskevat aineettomiin hyö
dykkeisiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston jakamista
osakkeenomistajille. [Viittaus: Uudelleenarvostusrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 124 b

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
RemittanceOfIncomeAndDis
posalProceedsOfInvestment
Property

text

Selostus sijoituskiinteistöjen
realisoitavuutta tai tuoton ja
myyntitulon siirtämistä kos
kevista rajoituksista

Selostus sijoituskiinteistöjen realisoitavuutta tai tuoton ja
myyntitulon siirtämistä koskevien rajoituksien olemas
saolosta. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 75 g

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplanatory

text block

Selostus suojauslaskentaan
liittyvästä riskienhallinnan
strategiasta [text block]

Selostus suojauslaskentaan liittyvästä riskienhallinnan
strategiasta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22 A

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOr
text
CyclicalityOfInterimOperations

Selostus osavuosijakson toi
minnan kausiluonteisuudesta
tai jaksottaisuudesta

Selostus osavuosĳakson toiminnan kausiluonteisuudesta
tai jaksottaisuudesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 34 16A b

ifrs-full

ExplanationOfShareOptionsIn
SharebasedPaymentArrange
ment

text

Kuvaus osakeperusteisia mak Kuvaus raportointikauden aikana voimassa olleesta osa
suja koskevasta järjestelystä
keperusteisia maksuja koskevasta järjestelystä. [Viittaus:
Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 a

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

text block

Selostus sopimukseen perus
tuvien omaisuuserien ja sopi
mukseen perustuvien velko
jen merkittävistä muutoksista
[text block]

Selostus sopimukseen perustuvien omaisuuserien ja sopi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mukseen perustuvien velkojen merkittävistä muutoksista. IFRS 15 118
[Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Sopi
mukseen perustuvat velat]

L 326/533

Selostus aineettomiin hyö
dykkeisiin liittyvän uudellee
narvostusrahaston jakamista
koskevista rajoituksista
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ExplanationOfRestriction
text
sOnDistributionOfRevaluation
SurplusForIntangibleAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus rahoitusleasingsopi Selostus rahoitusleasingsopimukseen tehdyn nettosijoi
mukseen tehdyn nettosijoi
tuksen kirjanpitoarvon merkittävistä muutoksista. [Viit
tuksen merkittävistä muutok taus: Nettosijoitus rahoitusleasingsopimukseen]
sista [text block]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDe
creaseInLevelOfGovernment
GrantsForAgriculturalActivity

text

Selostus merkittävästä vähen Selostus merkittävästä vähennyksestä maataloustoimin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nyksestä maataloustoimin
taan myönnettävien julkisten avustusten tasoon. [Viittaus: IAS 41 57 c
taan myönnettävien julkisten Julkinen valta [member]; Julkiset avustukset]
avustusten tasoon

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
TermsOfServiceConcessionAr
rangementThatMayAffectA
mountTimingAndCertaintyOf
FutureCashFlows

text

Selostus palvelutoimilupajär
jestelyn merkittävistä
ehdoista, jotka voivat vaikut
taa vastaisten rahavirtojen
määrään, ajoittumiseen ja
varmuuteen

Selostus palvelutoimilupajärjestelyn merkittävistä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehdoista, jotka voivat vaikuttaa vastaisten rahavirtojen
SIC 29 6 b
määrään, ajoittumiseen ja varmuuteen (esimerkiksi toimi
luvan voimassaoloaika, hintojen tarkistuspäivät ja perus
teet, joilla hintojen tarkistukset ja uudet neuvottelut
toteutetaan). [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi text
tionsOfOutstandingBalances
ForRelatedPartyTransaction

Selostus lähipiiriliiketoimista
johtuviin avoimiin saldoihin
liittyvistä ehdoista

Selostus lähipiiriliiketoimista johtuviin avoimiin saldoihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvistä ehdoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]
IAS 24 18 b i

ifrs-full

ExplanationOfTransaction
sRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Kuvaus liiketoimista, jotka
kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kuvaus liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimin
tojen yhdistäminen [member]]

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 93

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 l, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 m,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 l i

16.12.2019

text block
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ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinance
LeaseExplanatory

FI

ifrs-full

L 326/534

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus yhteisön käypään arvoon muiden laajan tulok
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen kautta arvostettaviksi nimenomaisesti luokittelemista IFRS 7 11A e
oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä sijoi
tuksista kertyneen voiton tai tappion siirroista oman pää
oman erien välillä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi text
tionsAndOtherContingen
ciesAttachingToGovernmentAs
sistance

Selostus julkiseen tukeen liit
tyvistä täyttymättömistä
ehdoista ja muista ehdolli
sista seuraamuksista

Selostus tilinpäätökseen merkittyyn julkiseen tukeen liit
tyvistä täyttymättömistä ehdoista ja muista ehdollisista
seuraamuksista. [Viittaus: Julkinen valta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 20 39 c

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

text

Selostus keskeiselle oletuk
selle annetusta arvosta

Selostus keskeiselle oletukselle (keskeisille oletuksille)
käytetyistä arvoista, joiden perusteella johto on määrittä
nyt rahavirtaa tuottavan yksikön (tai yksikköjen ryhmän)
kerrytettävissä olevan rahamäärän. [Viittaus: Rahavirtaa
tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134 f ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 135 e ii

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLoss

text

Selostus siitä, milloin yhteisö
odottaa kirjaavansa tulosvai
kutteisesti jäljellä olevan sopi
mukseen sisältyvän palvelu
marginaalin

Selostus siitä, milloin yhteisö odottaa kirjaavansa tulos
vaikutteisesti raportointikauden lopussa jäljellä olevan
sopimukseen sisältyvän palvelumarginaalin. [Viittaus:
Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021
L 326/535

Selostus käypään arvoon
muiden laajan tuloksen
kautta arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitelluista oman
pääoman ehtoisiin instru
mentteihin tehdyistä sijoituk
sista kertyneen voiton tai tap
pion siirroista oman pää
oman erien välillä
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text
ExplanationOfTransfersOfCu
mulativeGainOrLossWith
inEquityOfInvestmentsInEquity
DesignatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus siitä, milloin yhteisö odottaa tulouttavansa jäl
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jellä oleville suoritevelvoitteille kohdistetun transaktiohin IFRS 15 120 b ii
nan. [Viittaus: Myyntituotot asiakassopimuksista; Jäljellä
oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAny
ConsiderationFromCon
tractsWithCustomersIsNotIn
cludedInDisclosureOfTransac
tionPriceAllocatedToRemain
ingPerformanceObligations

Selostus siitä, jääkö asiakasso
pimuksista saatava vastike
miltään osin suoritevelvoit
teille kohdistetusta transaktio
hinnasta esitettyjen tietojen
ulkopuolelle

Selostus siitä, jääkö asiakassopimuksista saatava vastike
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miltään osin suoritevelvoitteille kohdistetusta transaktio IFRS 15 122
hinnasta esitettyjen tietojen ulkopuolelle. [Viittaus: Jäljellä
oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherBreach text
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymen
tWereReme
diedOrTermsOfLoansPayableW
ereRenegotiatedBeforeFinancial
StatementsWereAuthorised
ForIssue

Selostus siitä, onko rikkomi
set, jotka ovat oikeuttaneet
lainanantajan vaatimaan
nopeutettua takaisinmaksua,
korjattu tai lainojen ehdot
neuvoteltu uudelleen ennen
tilinpäätöksen hyväksymistä
julkistettavaksi

Selostus siitä, onko lainaehtojen rikkomiset, jotka ovat
oikeuttaneet lainanantajan vaatimaan nopeutettua takai
sinmaksua, korjattu tai lainojen ehdot neuvoteltu uudel
leen ennen tilinpäätöksen hyväksymistä julkistettavaksi.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEn
tityAppliesExemptionInI
AS2425

Selostus siitä, soveltaako
yhteisö IAS 24:n kappaleessa
25 tarkoitettua helpotusta

Selostus siitä, soveltaako yhteisö IAS 24:n kappaleessa 25 tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tarkoitettua helpotusta
IAS 24 26

text

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 19

16.12.2019

Selostus siitä, milloin yhteisö
odottaa tulouttavansa jäljellä
oleville suoritevelvoitteille
kohdistetun transaktiohinnan
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ExplanationOfWhenEntityEx
text
pectsToRecogniseTransaction
PriceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsAsRevenue

FI

ifrs-full

L 326/536

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus siitä, onko yhteisöllä Selostus siitä, onko yhteisöllä velvollisuus palauttaa
velvollisuus palauttaa vakuus, vakuus, joka on myyty tai pantattu edelleen ilman että
joka on myyty tai pantattu
vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan.
edelleen ilman että vakuuden
omistaja on lyönyt laimin
velvoitteitaan

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 15 b

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirement
BenefitPlan

text

Selostus siitä, suorittavatko
osallistujat maksuja eläkeetuusjärjestelyyn

Selostus siitä, suorittavatko osallistujat maksuja eläkeetuusjärjestelyihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 d

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPracti
calExpedientIsAppliedForDis
closureOfTransactionPriceAllo
catedToRemainingPerfor
manceObligations

text

Selostus siitä, sovelletaanko
jäljellä oleville suoritevelvoit
teille kohdistetun transaktio
hinnan esittämiseen käytän
nön apukeinoa

Selostus siitä, sovelletaanko jäljellä oleville suoritevelvoit
teille kohdistetun transaktiohinnan esittämiseen käytän
nön apukeinoa. [Viittaus: Jäljellä oleville suoritevelvoit
teille kohdistettu transaktiohinta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 122

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCame text
ToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPara
graph
s412aOr412AaOfIFRS9AtDate
OfInitialApplicationOfIFRS17

Selostus siitä, miksi yhteisö
on päätynyt uudessa arvioin
nissa erilaisiin johtopäätök
siin IFRS 9:n kappaletta
4.1.2(a) tai 4.1.2A(a) sovel
taessaan IFRS 17:n soveltami
sen aloittamisajankohtana

Selostus siitä, miksi yhteisö on päätynyt uudessa arvioin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nissa erilaisiin johtopäätöksiin IFRS 9:n kappaletta
IFRS 17 C33 c – Voimaantulo
4.1.2(a) tai 4.1.2A(a) soveltaessaan IFRS 17:n soveltami 1.1.2021
sen aloittamisajankohtana.
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ifrs-full ExplanationOfWhether text
EntityHasObligationToReturn
CollateralSoldOrRepledged

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/537

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus siitä, miksi sijoitus
kiinteistön käypä arvo ei ole
luotettavasti määritettävissä,
hankintamenoon tai IFRS
16:n mukaisesti käyvän
arvon mallia sovellettaessa

Selostus siitä, miksi sijoituskiinteistön käypä arvo ei ole
luotettavasti määritettävissä, kun yhteisö arvostaa sijoi
tuskiinteistön hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti
käyvän arvon mallia sovellettaessa. [Viittaus: Arvostus
hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon
mallia sovellettaessa [member]; Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethod
sUsedToRecogniseRevenue
ProvideFaithfulDepictionOf
TransferOfGoodsOrServices

text

Selostus siitä, miksi myynti
tuottojen tuloutuksessa käyte
tyt menetelmät kuvaavat
tavaroiden tai palvelujen luo
vuttamista todenmukaisella
tavalla

Selostus siitä, miksi asiakassopimuksista saatavien myyn tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tituottojen tuloutuksessa käytetyt menetelmät kuvaavat
IFRS 15 124 b
tavaroiden tai palvelujen luovuttamista todenmukaisella
tavalla. [Viittaus: Myyntituotot asiakassopimuksista]

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferences text
ToInterimFinancialStatement
DisclosuresForFirsttimeAdopter

Selostus viittauksista osavuo
sitilinpäätöksissä esitettyihin
tietoihin ensilaatijoiden
tapauksessa

Selostus viittauksista toisiin julkistettuihin asiakirjoihin,
joissa on yhteisön tarkasteltavana olevan osavuosijakson
ymmärtämisen kannalta olennaisia tietoja, kun on kyse
IFRS-standardien ensilaatijoista.

ifrs-full

ExplanationWhenGreatest
TransferActivityTookPlace

Selostus ajanjaksosta, jona
siirtoja tapahtui eniten

Selostus ajanjaksosta, jona siirtoja tapahtui eniten jollakin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
raportointikaudella (esim. raportointikauden päättymistä IFRS 7 42G c i
edeltävät viisi viimeistä päivää), jos raportointikaudella
tapahtuneista (taseesta pois kirjaamisen edellytykset täyt
tävistä) siirroista saatujen maksujen kokonaismäärä ei
jakautunut tasaisesti raportointikaudelle (esim. huomat
tava osuus toteutuneiden siirtojen kokonaismäärästä syn
tyi raportointikauden viimeisinä päivinä).

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 78 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 33

16.12.2019

text
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ExplanationOfWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasured
ForInvestmentPropertyAtCos
tOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

FI

ifrs-full

L 326/538

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Selostus siitä, mitä tietoja ei
pystytty esittämään ja miksi
niitä ei pystytä esittämään,
jos liiketoimintojen yhdistä
misen alkuperäinen kirjanpi
tokäsittely on vielä kesken,
kun tilinpäätös hyväksytään
julkistettavaksi

Selostus siitä, mitä tietoja ei pystytty esittämään ja miksi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
niitä ei pystytä esittämään, jos liiketoimintojen yhdistämi IFRS 3 B66
sen alkuperäinen kirjanpitokäsittely on vielä kesken, kun
tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBe
comesReliableForBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Selostus siitä, miksi hankinta
menoon aiemmin arvostettu
jen biologisten hyödykkeiden
käypä arvo onkin määritettä
vissä luotettavasti

Selostus siitä, miksi kertyneillä poistoilla ja arvonalentu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mistappioilla vähennettyyn hankintamenoon aiemmin
IAS 41 56 b
arvostettujen biologisten hyödykkeiden käypä arvo onkin
määritettävissä luotettavasti. [Viittaus: Hankintameno
[member]; Biologiset hyödykkeet; Arvonalentumistappio]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForBio
logicalAssetsAtCost

text

Selostus siitä, miksi biologis
ten hyödykkeiden käypä arvo
ei ole määritettävissä luotetta
vasti, arvostus
hankintamenoon

Selostus siitä, miksi kertyneillä poistoilla ja arvonalentu
mistappioilla vähennettyyn hankintamenoon arvostettu
jen biologisten hyödykkeiden käypä arvo ei ole määritet
tävissä luotettavasti. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet;
Arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 b

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForIn
vestmentPropertyCostModel

text

Selostus siitä, miksi sijoitus
kiinteistön käypä arvo ei ole
luotettavasti määritettävissä,
hankintamenomalli

Selostus siitä, miksi hankintamenomallin mukaisesti
arvostettavan sijoituskiinteistön käypä arvo ei ole luotet
tavasti määritettävissä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 e ii
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ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMade
IfInitialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/539

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Selostus siitä, miksi yhteisön
toiminnan jatkuvuuden peri
aatetta ei katsota voitavan
soveltaa

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Aktivoidut etsintä- ja arvioin Tämä jäsen edustaa etsintä- ja arviointimenoja, jotka akti yleinen käytäntö: IAS 36 127
timenot [member]
voidaan yhteisön noudattamien tilinpäätöksen laatimispe
riaatteiden mukaisesti. Etsintä- ja arviointimenot ovat
menoja, joita yhteisölle syntyy mineraalivarantojen etsin
nän ja arvioinnin yhteydessä, ennen kuin mineraalivaran
non erottamisen tekninen toteutettavuus ja kaupallinen
elinkelpoisuus pystytään osoittamaan.

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

X instant,
credit

Luottositoumuksista ja
Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvalle
takaussopimuksista aiheutuva luottoriskille alttiina oleva määrä. [Viittaus: Luottositou
altistuminen luottoriskille
mukset [member]; Takaussopimukset [member]; Luotto
riski [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

X instant

Altistuminen IFRS 17:n
soveltamisalaan kuuluvista
sopimuksista aiheutuvalle
riskille

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuvalle riskille alttiina oleva määrä.
IFRS 17 125 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ExpropriationOfMajorAssetsBy member
GovernmentMember

Julkisen vallan toteuttamat
omaisuuden pakkolunastuk
set [member]

Tämä jäsen edustaa julkisen vallan toteuttamia omaisuu esimerkki: IAS 10 22 c
den pakkolunastuksia. [Viittaus: Julkinen valta [member]]

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden
periaatetta ei katsota voitavan soveltaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 25

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35M

16.12.2019

text
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ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoing
ConcernBasis

FI

ifrs-full

L 326/540

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ulkoiset luottoriskiluokat
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG24 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Ulkoiset luottoriskiluokat
[member]

Tämä jäsen edustaa luottoriskiluokkia, jotka on saatu
ulkopuolisilta luokitusyrityksiltä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG24 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember member

Myyntisaamisten factoringrahoitus [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimia, joissa yhteisö siirtää
myyntisaamisensa toiselle osapuolelle (factoring-yhtiölle).

esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitys
ReportableSegments

Kuvaus tekijöistä, joiden
Kuvaus tekijöistä, joiden perusteella yhteisön raportoita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
perusteella yhteisön raportoi vat segmentit on määritelty, mukaan luettuna organisoin IFRS 8 22 a
tavat segmentit on määritelty tiperuste (esimerkiksi onko johto organisoinut yhteisön
erilaisten tuotteiden tai palveluiden, maantieteellisten
alueiden, sääntely-ympäristöjen tai tällaisten tekijöiden
yhdistelmän mukaisesti ja onko toimintasegmenttejä
yhdistetty). [Viittaus: Maantieteelliset alueet [member];
Toimintasegmentit [member]; Tuotteet ja palvelut [mem
ber]; Raportoitavat segmentit [member]]

text
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ExternalCreditGradesAxis

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

axis

Käypä arvo oletushankinta
menona [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 30

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeIfFinan
cialAssetsHadNotBeenReclassi
fied

X duration,
credit

Käyvän arvon muutoksesta
johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, jos rahoi
tusvarojen luokittelua ei olisi
muutettu

Käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoi
tusvarojen luokittelua ei olisi muutettu. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12D b

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfi
credit
tOrLossIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassifiedOutOfFair
ValueThroughProfitOrLossAnd
IntoFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

Käyvän arvon muutoksesta
johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikut
teisesti, jos rahoitusvarojen
luokittelua ei olisi muutettu
siirtämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavien ryhmästä siten,
että ne arvostetaan käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta, IFRS 9:n
soveltamisen aloittaminen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto (tai tappio),
IFRS 7 42M b
joka olisi kirjattu tulosvaikutteisesti, jos rahoitusvarojen
luokittelua ei olisi muutettu IFRS 9:ään siirtymisen seu
rauksena siirtämällä ne pois käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien ryhmästä siten, että ne arvostetaan
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta.
[Viittaus: Rahoitusvarat]
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Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon muutoksesta
johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikut
teisesti tai muihin laajan
tuloksen eriin, jos rahoitusva
rojen luokittelua ei olisi muu
tettu siten, että ne arvoste
taan jaksotettuun hankinta
menoon, IFRS 9:n soveltami
sen aloittaminen

Käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikutteisesti tai muihin laajan
tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen luokittelua ei olisi
muutettu IFRS 9:ään siirtymisen seurauksena siten, että
ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42M b

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossOrOtherComprehen
siveIncomeIfFinancialLiabili
tiesHadNotBeenReclassified
FirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Käyvän arvon muutoksesta
johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikut
teisesti tai muihin laajan
tuloksen eriin, jos rahoitus
velkojen luokittelua ei olisi
muutettu siten, että ne arvos
tetaan jaksotettuun hankinta
menoon, IFRS 9:n soveltami
sen aloittaminen

Käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikutteisesti tai muihin laajan
tuloksen eriin, jos rahoitusvelkojen luokittelua ei olisi
muutettu IFRS 9:ään siirtymisen seurauksena siten, että
ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42M b

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan X duration,
cialAssetsReclassifiedOutO
credit
fAvailableforsaleFinancialAsset
sNotRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

Käyvän arvon muutoksesta
johtuvat voitot (tai tappiot),
joita ei ole kirjattu muihin
laajan tuloksen eriin, rahoi
tusvaroista, joiden luokittelua
on muutettu siirtämällä ne
pois myytävissä olevista
rahoitusvaroista,

Käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot (tai tappiot),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka olisi kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoi IFRS 7 12A e – Voimassaolon
tusvarojen luokittelua ei olisi muutettu siirtämällä ne
päättymispäivä 1.1.2021
pois myytävissä olevien ryhmästä. [Viittaus: Myytävissä
olevat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

L 326/543

X duration,
credit
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FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossOrOtherComprehen
siveIncomeIfFinancialAsset
sHadNotBeenReclassified
FirstApplicationOfIFRS9

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss
NotRecognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut käyvän arvon muu
toksesta johtuvat voitot (tai
tappiot) rahoitusvaroista, joi
den luokittelua on muutettu
siirtämällä ne pois myytävissä
olevista rahoitusvaroista

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut käyvän arvon muu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toksesta johtuvat voitot (tai tappiot) rahoitusvaroista, joi IFRS 7 12A d – Voimassaolon
den luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois myytä
päättymispäivä 1.1.2021
vissä olevien ryhmästä. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoi
tusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

X duration,
credit

Käyvän arvon muutoksesta
johtuvat voitot (tai tappiot),
joita ei ole kirjattu tulosvai
kutteisesti, rahoitusvaroista,
joiden luokittelua on muu
tettu siirtämällä ne pois käy
pään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavista rahoitus
varoista

Käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot (tai tappiot),
jotka olisi kirjattu tulosvaikutteisesti, jos rahoitusvarojen
luokittelua ei olisi muutettu siirtämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viit
taus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossRecog
nisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjatut
käyvän arvon muutoksesta
johtuvat voitot (tai tappiot)
rahoitusvaroista, joiden luo
kittelua on muutettu siirtä
mällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

Tulosvaikutteisesti kirjatut käyvän arvon muutoksesta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvat voitot (tai tappiot) rahoitusvaroista, joiden luo IFRS 7 12A d – Voimassaolon
kittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon päättymispäivä 1.1.2021
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognisedIn
ProfitOrLossIfFinancialAsset
sHadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Käyvän arvon muutoksesta
Käyvän arvon muutoksesta johtuva voitto (tai tappio),
johtuva voitto (tai tappio),
joka olisi kirjattu tulosvaikutteisesti, jos rahoitusvarojen
joka olisi kirjattu tulosvaikut luokittelua ei olisi muutettu. [Viittaus: Rahoitusvarat]
teisesti, jos rahoitusvarojen
luokittelua ei olisi muutettu

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
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FairValueGainsLossesOnFinan X duration,
credit
cialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAsset
sRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12D b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Käyvän arvon suojaukset
[member]

Tämä jäsen edustaa suojautumista taseeseen merkityn
omaisuuserän tai velan tai taseeseen merkitsemättömän
kiinteäehtoisen sitoumuksen taikka tällaisen omaisuuse
rän, velan tai kiinteäehtoisen sitoumuksen yksilöidyn
osan käyvän arvon muutoksilta, jotka johtuvat tietystä
riskistä ja jotka saattavat vaikuttaa voittoon tai tappioon.
[Viittaus: Suojaukset [member]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Käyvän arvon malli
[member]

Tämä jäsen edustaa käyvän arvon mallin mukaista arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tamista. Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuse IAS 40 32 A
rän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä mark
kinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa
tavanmukaisessa liiketoimessa.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceiv
ables

X instant,
debit

Hankittujen saamisten käypä
arvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen saamisten
käypä arvo. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting X instant,
ContinuingInvolvementInDere debit
cognisedFinancialAssets

Sellaisten varojen käypä arvo, Sellaisten varojen käypä arvo, jotka edustavat yhteisöllä
jotka edustavat säilynyttä int säilynyttä intressiä taseesta pois kirjattuihin rahoitusva
ressiä taseesta pois kirjattui roihin. [Viittaus: Rahoitusvarat]
hin rahoitusvaroihin
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FairValueHedgesMember

FI

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 86 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24A,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 h i

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E b

L 326/545

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten rahoitusvarojen
käypä arvo, jotka on siirretty
pois käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien
ryhmästä jaksotettuun han
kintamenoon tai käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta
arvostettaviksi

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, jotka on siirretty
pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien
ryhmästä jaksotettuun hankintamenoon tai käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12D a

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Sellaisten rahoitusvarojen
käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siten, että ne
arvostetaan jaksotettuun han
kintamenoon, IFRS 9:n sovel
tamisen aloittaminen

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, joiden luokittelua
on IFRS 9:ään siirtymisen seurauksena muutettu siten,
että ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. [Viit
taus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42M a

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryIntoAmor
tisedCostCategory

X instant,
debit

Sellaisten rahoitusvarojen
käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siirtämällä ne
pois käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmästä jak
sotettuun hankintamenoon
arvostettavien ryhmään

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä jak
sotettuun hankintamenoon arvostettaviksi. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12D a

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCost

ifrs-full

ifrs-full

16.12.2019

X instant,
debit

ifrs-full
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Sellaisten rahoitusvelkojen käypä arvo, jotka liittyvät siir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rettyihin rahoitusvaroihin, joita ei ole kirjattu pois
IFRS 7 42D d
taseesta kokonaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

FairValueOfAssociatedFinancial X instant,
Liabilities
credit

FI

Rahoitusvaroihin liittyvien
rahoitusvelkojen käypä arvo

ifrs-full

L 326/546

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFairVal
ueThroughProfitOrLossAnd
IntoFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Sellaisten rahoitusvarojen
käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siirtämällä ne
pois käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien
ryhmästä käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettaviksi, IFRS
9:n soveltamisen
aloittaminen

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu IFRS 9:ään siirtymisen seurauksena siirtä
mällä ne pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien ryhmästä käypään arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42M a

FI

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure debit
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCred
itRiskAssets

Rahoitusinstrumentin käypä
arvo lopetettaessa sen arvos
taminen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, joka on
perustunut siihen, että luotto
riskin hallintaan käytetään
luottojohdannaista, varat

Varoiksi kirjatun rahoitusinstrumentin käypä arvo lope
tettaessa sen arvostaminen käypään arvoon tulosvaikut
teisesti, joka on perustunut siihen, että kyseisen rahoi
tusinstrumentin luottoriskin hallintaan käytetään luotto
johdannaista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Johdannai
set [member]; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G c
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ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure credit
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCred
itRiskLiabilities

Rahoitusinstrumentin käypä
arvo lopetettaessa sen arvos
taminen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, joka on
perustunut siihen, että luotto
riskin hallintaan käytetään
luottojohdannaista, velat

Velaksi kirjatun rahoitusinstrumentin käypä arvo lopetet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taessa sen arvostaminen käypään arvoon tulosvaikuttei
IFRS 7 24G c
sesti, joka on perustunut siihen, että kyseisen rahoitusin
strumentin luottoriskin hallintaan käytetään luottojoh
dannaista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Johdannaiset
[member]; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]
L 326/547

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

Sellaisten rahoitusvelkojen
käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siten, että ne
arvostetaan jaksotettuun han
kintamenoon, IFRS 9:n sovel
tamisen aloittaminen

Sellaisten rahoitusvelkojen käypä arvo, joiden luokittelua
on IFRS 9:ään siirtymisen seurauksena muutettu siten,
että ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. [Viit
taus: Rahoitusvelat]

Yhteisyrityssijoitusten käypä arvo, jos sijoituksille on ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
massa noteeratut markkinahinnat. [Viittaus: Yhteisyrityk IFRS 12 21 b iii
set [member]; Yhteisyrityssijoitukset]

FairValueOfFinancialLiabilities
ReclassifiedAsMeasuredAtA
mortisedCostFirstApplica
tionOfIFRS9

ifrs-full

FairValueOfInvestmentIn
X instant,
JointVenturesWherePriceQuota debit
tionsPublished

Sellaisten yhteisyrityssijoitus
ten käypä arvo, joille on ole
massa noteeratut
markkinahinnat

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAsso
ciatesWherePriceQuotation
sPublished

X instant,
debit

Sellaisten osakkuusyrityssijoi Osakkuusyrityssijoitusten käypä arvo, jos sijoituksille on
tusten käypä arvo, joille on
olemassa noteeratut markkinahinnat. [Viittaus: Osak
olemassa noteeratut
kuusyritykset [member]; Osakkuusyrityssijoitukset]
markkinahinnat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 b iii

ifrs-full

FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyt sijoi
tukset, jotka on nimenomai
sesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta
arvostettaviksi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 11A c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 h

X instant,
credit

Sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh
tyjen sijoitusten määrä, jotka yhteisö on nimenomaisesti
luokitellut käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Käypä arvo [member];
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42M a

16.12.2019

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Dokumentaation nimike

FI

Nimike

L 326/548

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin
tehtyjen sijoitusten käypä
arvo taseesta pois kirjaamisen
ajankohtana, jotka on nimen
omaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta
arvostettaviksi

Sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh
tyjen sijoitusten käypä arvo taseesta pois kirjaamisen
ajankohtana, jotka yhteisö on nimenomaisesti luokitellut
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi. [Viittaus: Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyt sijoitukset, jotka on nimenomai
sesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettaviksi [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 11 B b

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesRepresent X instant,
ingContinuingInvolvementIn
credit
DerecognisedFinancialAssets

Sellaisten velkojen käypä
arvo, jotka edustavat säily
nyttä intressiä taseesta pois
kirjattuihin rahoitusvaroihin

Sellaisten velkojen käypä arvo, jotka edustavat yhteisöllä
säilynyttä intressiä taseesta pois kirjattuihin rahoitusva
roihin. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E b

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndE X instant,
quipmentMateriallyDifferent
debit
FromCarryingAmount

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden käypä arvo,
kun se poikkeaa olennaisesti
kirjanpitoarvosta

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo,
esimerkki: IAS 16 79 d
kun se poikkeaa olennaisesti kirjanpitoarvosta. [Viittaus:
Kirjanpitoarvo [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyö
dykkeet]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiari
esThatCeaseToBeConsoli
datedAsOfDateOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

Sellaisten tytäryhtiöiden
käypä arvo sijoitusyhtiösta
tuksen muuttumisajankoh
tana, jotka lakataan yhdistele
mästä konsernitilinpäätök
seen

Tytäryhtiöiden, jotka lakataan yhdistelemästä konserniti
linpäätökseen, käypä arvo sijoitusyhtiöstatuksen muuttu
misajankohtana. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Tiedot
sijoitusyhteisöistä [text block]; Tytäryritykset [member]]

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsMea debit
suredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAtDateOfDerecogni
tion

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 9B a

L 326/549

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten siirrettyjen rahoi
Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen, joita ei ole kirjattu
tusvarojen (ja niihin liittyvien pois taseesta kokonaan, ja niihin liittyvien velkojen käy
rahoitusvelkojen) käypä arvo, vän arvon välinen ero. [Viittaus: Rahoitusvarat]
joita ei ole kirjattu pois
taseesta kokonaan

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLi
abilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAbstract

Sellaisten siirrettyjen rahoi
tusvarojen (ja niihin liittyvien
rahoitusvelkojen) käypä arvo,
joita ei ole kirjattu pois
taseesta kokonaan [abstract]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

X instant,
debit

Sellaisten siirrettyjen rahoi
tusvarojen käypä arvo, joita
ei ole kirjattu pois taseesta
kokonaan

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen käypä arvo, joita ei
ole kirjattu pois taseesta kokonaan. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItems
ForContractsWithDirectPartici
pationFeatures

X instant,
debit

Perustana olevien erien käypä
arvo sellaisissa sopimuksissa,
joihin sisältyy suoria oikeuk
sia osuuteen sopimuksen
ylijäämästä

Perustana olevien erien käypä arvo sellaisissa sopimuk
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sissa, joihin sisältyy suoria oikeuksia osuuteen sopimuk IFRS 17 111 – Voimaantulo
sen ylijäämästä. [Viittaus: Kuvaus perustana olevien erien 1.1.2021
koostumuksesta sellaisissa sopimuksissa, joihin sisältyy
suoria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Palkkiokulut

Palkkioihin liittyvien kulujen määrä.

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAb
stract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D d

yleinen käytäntö: IAS 1 85

16.12.2019

Palkkiokulut [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D d
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X instant,
FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLi debit
abilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

X duration,
credit

Palkkiotuotot

Dokumentaation nimike

Viitteet

Palkkioihin liittyvien tuottojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

Palkkioihin liittyvien tuottojen tai kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

Palkkiotuotot [abstract]

X duration,
credit

Palkkiotuotot (tai -kulut)

Palkkiotuotot (tai -kulut)
[abstract]

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

FeeAndCommissionIncome

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Palkkiokulut rahoitusveloista, Rahoitusveloista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joita ei arvosteta käypään
vaikutteisesti, johtuvien palkkiokulujen (muut kuin efek IFRS 7 20 c i
arvoon tulosvaikutteisesti
tiivisen koron määrittämiseen sisältyvät määrät) määrä.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Rahoitusvelat]

L 326/551

Palkkiotuotot ja -kulut
[abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Palkkiotuotot rahoitusva
roista, joita ei arvosteta käy
pään arvoon tulosvaikuttei
sesti

Rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaikutteisesti, johtuvien palkkiotuottojen (muut kuin
IFRS 7 20 c i
efektiivisen koron määrittämiseen sisältyvät määrät)
määrä.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseAris
ingFromFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Palkkiotuotot (tai -kulut)
rahoitusvaroista tai rahoitus
veloista, joita ei arvosteta
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti

Rahoitusvaroista tai rahoitusveloista, joita ei arvosteta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käypään arvoon tulosvaikutteisesti, johtuvien palkkio
IFRS 7 20 c i – Voimassaolon
tuottojen tai -kulujen (muut kuin efektiivisen koron mää päättymispäivä 1.1.2021
rittämiseen sisältyvät määrät) määrä. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Rahoitusvelat]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseAris
ingFromTrustAndFiduciaryAc
tivities

X duration,
credit

Notariaatti- ja muista omai
suudenhoitotoiminnoista joh
tuvat palkkiotuotot (tai
-kulut)

Notariaatti- ja muista omaisuudenhoitotoiminnoista,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joista seuraa varojen haltuun saaminen tai sijoittaminen IFRS 7 20 c ii
yksilöiden, rahastojen, eläke-etuusjärjestelyjen tai muiden
instituutioiden puolesta, johtuvien palkkiotuottojen ja kulujen (muut kuin efektiivisen koron määrittämiseen
sisältyvät määrät) määrä.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene member
fitPlansMember

Loppupalkkaan perustuvat
Tämä jäsen edustaa loppupalkkaan perustuvia etuuspoh
etuuspohjaiset eläkejärjestelyt jaisia eläkejärjestelyjä. [Viittaus: Etuuspohjaiset eläkejär
[member]
jestelyt [member]]
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cialAssetsMeasuredAtAmor
tisedCost

FI

ifrs-full
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Etuliite

esimerkki: IAS 19 138 b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoituskulut

Yhteisön rahoitukseen liittyvien kulujen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 b

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Maksetut rahoituskulut, luo
kiteltu liiketoimintaan
kuuluviksi

Maksetuista rahoituskuluista johtuva lähtevä rahavirta,
joka on luokiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi. [Viittaus:
Rahoituskulut]

yleinen käytäntö: IAS 7 31

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Rahoitustuotot

Korkoihin ja yhteisön muihin rahoitustoimintoihin liitty
vien tuottojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Rahoitustuotot (tai -kulut)

Korkoihin ja yhteisön muihin rahoitustoimintoihin liitty
vien tuottojen tai kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossAb
stract

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat rahoitus
tuotot (tai -kulut), joita ei ole
kirjattu tulosvaikutteisesti
[abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom X duration,
ReinsuranceContractsHeldEx
credit
cludedFromProfitOrLossBefore
Tax

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat rahoitus
tuotot (tai -kulut), joita ei ole
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja

Niiden vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutusso
pimuksista johtuvien rahoitustuottojen (tai -kulujen)
määrä, joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti ja jotka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, ennen veroja. [Viit
taus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut);
vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/553

X duration,
debit
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FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat rahoitus
tuotot (tai -kulut), joita ei ole
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verot huomioon otettuina

Niiden vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutusso
pimuksista johtuvien rahoitustuottojen (tai -kulujen)
määrä, joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti ja jotka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, verot huomioon
otettuina. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutus
sopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHel
dRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat rahoitus
tuotot (tai -kulut), jotka on
kirjattu tulosvaikutteisesti

Niiden vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutusso
pimuksista johtuvien rahoitustuottojen (tai -kulujen)
määrä, jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti. [Viittaus:
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); vakuu
tuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 bc – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Rahoitusleasingsopimukseen
tehdystä nettosijoituksesta
saadut rahoitustuotot

Rahoitusleasingsopimukseen tehdystä nettosijoituksesta
saatujen rahoitustuottojen määrä. [Viittaus: Rahoitustuo
tot Nettosijoitus rahoitusleasingsopimukseen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 90 a ii

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Saadut rahoitustuotot, luoki
teltu liiketoimintaan
kuuluviksi

Saaduista rahoitustuotoista tuleva rahavirta, joka on luo
kiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi. [Viittaus:
Rahoitustuotot]

yleinen käytäntö: IAS 7 31
16.12.2019

FinanceIncomeExpensesFrom X duration,
ReinsuranceContractsHeldEx
credit
cludedFromProfitOrLossNetOf
Tax
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ifrs-full
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Nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Rahoitusleasingsaamiset

Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien saamisten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

FinancialAssets

X instant,
debit

Rahoitusvarat

Sellaisten varojen määrä, jotka ovat: (a) käteisvaroja;
(b) toisen yhteisön oman pääoman ehtoinen instru
mentti; (c) sopimukseen perustuva oikeus: (i) saada toi
selta yhteisöltä käteisvaroja tai muita rahoitusvaroja; tai
(ii) vaihtaa rahoitusvaroja tai -velkoja toisen yrityksen
kanssa olosuhteissa, jotka mahdollisesti osoittautuvat
yhteisölle edullisiksi; tai (d) sopimus, joka tullaan toteut
tamaan tai saatetaan toteuttaa yhteisön omina oman pää
oman ehtoisina instrumentteina, ja joka on: (i) muu kuin
johdannaisinstrumentti, jonka perusteella yhteisö on tai
saattaa olla velvollinen vastaanottamaan muuttuvan luku
määrän omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan;
tai (ii) johdannaisinstrumentti, joka tullaan toteuttamaan
tai saatetaan toteuttaa muulla tavalla kuin vaihtamalla
kiinteä määrä käteisvaroja tai muita rahoitusvaroja kiinte
ään lukumäärään yhteisön omia oman pääoman ehtoisia
instrumentteja. Yhteisön omiin oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin ei tässä lueta IAS 32:n kappaleiden
16A–16B mukaisesti oman pääoman ehtoisiksi instru
menteiksi luokiteltuja lunastusvelvoitteisia rahoitusinstru
mentteja, instrumentteja, jotka velvoittavat yhteisön luo
vuttamaan toiselle osapuolelle suhteellisen osuuden yhtei
sön nettovarallisuudesta vain yhteisön purkautuessa ja
jotka luokitellaan oman pääoman ehtoisiksi instrumen
teiksi IAS 32:n kappaleiden 16C–16D mukaisesti, eikä
instrumentteja, jotka ovat sopimuksia yhteisön omien
oman pääoman ehtoisten instrumenttien vastaanottami
sesta tai luovuttamisesta tulevaisuudessa. [Viittaus: Rahoi
tusinstrumentit, luokka [member]; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35H,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35I, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M,
esimerkki: IFRS 7 35N
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L 326/555

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusvarat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, kirjan
pitoarvo muutosten sovelta
misen jälkeen

Niiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvo muutosten sovelta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misen jälkeen, joihin sellaiset IFRS 9:ään tehdyt muutok IFRS 9 7.2.34 b
set ovat vaikuttaneet, jotka koskevat ennen eräpäivää
tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarrying
AmountImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, kirjan
pitoarvo välittömästi ennen
muutosten soveltamista

Niiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvo välittömästi ennen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutosten soveltamista, joihin sellaiset IFRS 9:ään tehdyt IFRS 9 7.2.34 a
muutokset ovat vaikuttaneet, jotka koskevat ennen erä
päivää tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplyingA
mendments

text

Rahoitusvarat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, arvos
tusryhmä muutosten sovelta
misen jälkeen

Niiden rahoitusvarojen arvostusryhmä muutosten sovel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tamisen jälkeen, joihin sellaiset IFRS 9:ään tehdyt muu
IFRS 9 7.2.34 b
tokset ovat vaikuttaneet, jotka koskevat ennen eräpäivää
tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Rahoitusvarat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, arvos
tusryhmä välittömästi ennen
muutosten soveltamista

Niiden rahoitusvarojen arvostusryhmä välittömästi ennen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutosten soveltamista, joihin sellaiset IFRS 9:ään tehdyt IFRS 9 7.2.34 a
muutokset ovat vaikuttaneet, jotka koskevat ennen erä
päivää tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin
liittyy negatiivinen korvaus.
16.12.2019

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarrying
AmountAfterApplyingAmend
ments

FI

ifrs-full

L 326/556

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana, kirjan
pitoarvo nimenomaisen luo
kittelun muuttamisen jälkeen

Niiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvo nimenomaisen luo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kittelun muuttamisen jälkeen, joiden nimenomaista luo IFRS 17 C32 b ii – Voimaantulo
kittelua on muutettu IFRS 17:n soveltamisen aloittamisa 1.1.2021
jankohtana.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Carrying
AmountImmediatelyBeforeRe
designation

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana, kirjan
pitoarvo välittömästi ennen
nimenomaisen luokittelun
muuttamista

Niiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvo välittömästi ennen
nimenomaisen luokittelun muuttamista, joiden nimen
omaista luokittelua on muutettu IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 C32 b i – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Measure
mentCategoryAfterRedesigna
tion

text

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana, arvos
tusryhmä nimenomaisen luo
kittelun muuttamisen jälkeen

Niiden rahoitusvarojen arvostusryhmä nimenomaisen
luokittelun muuttamisen jälkeen, joiden nimenomaista
luokittelua on muutettu IFRS 17:n soveltamisen aloitta
misajankohtana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 C32 b ii – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Measure
mentCategoryImmediatelyBe
foreRedesignation

text

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu IFRS 17:n soveltamisen
aloittamisajankohtana, arvos
tusryhmä välittömästi ennen
nimenomaisen luokittelun
muuttamista

Niiden rahoitusvarojen arvostusryhmä välittömästi ennen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nimenomaisen luokittelun muuttamista, joiden nimen
IFRS 17 C32 b i – Voimaantulo
omaista luokittelua on muutettu IFRS 17:n soveltamisen 1.1.2021
aloittamisajankohtana.

L 326/557

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Carrying
AmountAfterRedesignation

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat
rahoitusvarat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusva
rojen määrä. Jaksotettu hankintameno on määrä, johon
rahoitusvarat on arvostettu alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä, vähennettynä lyhennyksillä, lisättynä tai
vähennettynä alkuperäisen määrän ja erääntyvän määrän
välisen erotuksen kertyneillä, efektiivisen koron menetel
mää käyttäen lasketuilla jaksotuksilla ja oikaistuna arvon
alentumisilla. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 f

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostCategoryMember

member

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat rahoitus
varat, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa jaksotettuun hankintamenoon arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavien rahoitusvarojen ryhmää. [Viittaus: Jaksotettuun IFRS 7 8 f
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostMember

member

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat rahoitus
varat, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa jaksotettuun hankintamenoon arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavien rahoitusvarojen luokkaa. [Viittaus: Jaksotettuun IFRS 7 B2 a
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Rahoitusvarat, käypä arvo

Rahoitusvarojen käypä arvo. [Viittaus: Käypä arvo [mem tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ber]; Rahoitusvarat]
IFRS 7 25

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAtAmortised
Cost

FI

ifrs-full

L 326/558

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Käypään arvoon arvostettavat Tämä jäsen edustaa käypään arvoon arvostettavien rahoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusvarojen luokkaa. [Viittaus: Rahoitusvarat; Käypä arvo IFRS 7 B2 a
rahoitusvarat, luokka
[member]
[member]]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypä
IFRS 7 8 h
arvo [member]; Rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat
[abstract]

member

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat,
ryhmä [member]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAtFairValue
Member

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon muiden laajan tulok tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää.
IFRS 7 8 h
[Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat]
L 326/559

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat
rahoitusvarat

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä, joista johtuvat voitot (tai tappiot) kirjataan tulos IFRS 7 8 a
vaikutteisesti. Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostet
tava käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ellei sitä arvos
teta jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta. Voitto (tai tappio)
käypään arvoon arvostettavasta rahoitusvaroihin kuulu
vasta erästä on kirjattava tulosvaikutteisesti, paitsi jos se
on osa suojaussuhdetta, kyseessä on sijoitus oman pää
oman ehtoiseen instrumenttiin ja yhteisö on tehnyt valin
nan, jonka mukaan se esittää kyseisestä sijoituksesta joh
tuvat voitot ja tappiot muissa laajan tuloksen erissä, tai
kyseessä on rahoitusvaroihin kuuluva erä, joka arvoste
taan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Rahoitusvarat]

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat [abstract]

member

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/560

Etuliite

Käypään arvoon tulosvaikut Tämä jäsen edustaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavat rahoitus arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää. [Viittaus: Käypään IFRS 7 8 a
varat, ryhmä [member]
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, kaupankäyntitarkoituk
sessa pidettäviksi luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vien rahoitusvarojen määrä, jotka on luokiteltu kaupan
käyntitarkoituksessa pidettäviksi. Rahoitusvaroihin kuu
luva erä luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettä
väksi, jos: (a) se on hankittu pääasiallisena tarkoituksena
myydä se lyhyen ajan kuluessa; (b) se on alkuperäisen
kirjaamisen tapahtuessa osa sellaisten yksilöityjen rahoi
tusinstrumenttien muodostamaa salkkua, joita hallinnoi
daan yhdessä ja joita on todistettavasti viime aikoina tois
tuvasti käytetty lyhyen aikavälin voiton tavoitteluun; tai
(c) se on johdannainen (lukuun ottamatta johdannaista,
joka on takaussopimus tai joka on määritetty suojausin
strumentiksi ja on sellaisena tehokas). [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTradingCatego
ryMember

member

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, kaupankäyntitarkoituk
sessa pidettäviksi luokitellut,
ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käypään arvoon tulosvai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää, jotka
IFRS 7 8 a – Voimassaolon
on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.
päättymispäivä 1.1.2021
[Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi
luokitellut]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
X instant,
ueThroughProfitOrLossDesig
debit
natedAsUponInitialRecognition

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti
luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien rahoitusvarojen määrä, jotka on alkuperäisen kirjaa IFRS 7 8 a
misen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luoki
teltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

FI

ifrs-full
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Etuliite

L 326/561

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti luokitel
lut, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käypään arvoon tulosvai
kutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää, jotka
on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat,
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokitellut]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossManda
torilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, pakollisesti käypään
arvoon arvostettavat

Pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien rahoitusvarojen määrä IFRS 9:n mukaisesti. [Viit
IFRS 7 8 a
taus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
member
ueThroughProfitOrLossManda
torilyMeasuredAtFairValueCate
goryMember

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, pakollisesti käypään
arvoon arvostettavat, ryhmä
[member]

Tämä jäsen edustaa pakollisesti käypään arvoon tulosvai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää. [Viit
IFRS 7 8 a
taus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon arvostettavat]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, oman pääoman ehtois
ten instrumenttien takaisinos
toa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat]

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien takaisinostoa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskevan poikkeuksen mukaisesti käypään arvoon tulos IFRS 7 8 a – Voimaantulo
vaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen määrä, kuten 1.1.2021
IAS 32:n kappaleessa 33A kuvataan. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

X instant,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a

16.12.2019

member

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition
CategoryMember

FI

ifrs-full

L 326/562

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
FinancialAssetsAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurchase
OfOwnFinancialLiabilities

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, omien rahoitusvelkojen
takaisinostoa koskevan poik
keuksen mukaisesti tällä
tavoin arvostettavat

Omien rahoitusvelkojen takaisinostoa koskevan poik
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keuksen mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti
IFRS 7 8 a – Voimaantulo
arvostettavien rahoitusvarojen määrä, kuten IAS 9:n kap 1.1.2021
paleessa 3.3.5 kuvataan. [Viittaus: Käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

member
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurchase
OfOwnFinancialLiabilitiesCate
goryMember

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, omien rahoitusvelkojen
takaisinostoa koskevan poik
keuksen mukaisesti tällä
tavoin arvostettavat, ryhmä
[member]

Tämä jäsen edustaa niiden käypään arvoon tulosvaikut
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavien rahoitusvarojen määrää, jotka
IFRS 7 8 a – Voimaantulo
arvostetaan tällä tavoin omien rahoitusvelkojen ryhmän 1.1.2021
takaisinostoa koskevan poikkeuksen mukaisesti. [Viittaus:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitus
varat, omien rahoitusvelkojen takaisinostoa koskevan
poikkeuksen mukaisesti tällä tavoin arvostettavat]

ifrs-full

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen edustaa niiden käypään arvoon tulosvaikut
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavien rahoitusvarojen määrää, jotka
IFRS 7 8 a – Voimaantulo
arvostetaan tällä tavoin oman pääoman ehtoisten instru 1.1.2021
menttien takaisinostoa koskevan poikkeuksen mukaisesti.
[Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat, oman pääoman ehtoisten instrumenttien
takaisinostoa koskevan poikkeuksen mukaisesti tällä
tavoin arvostettavat]

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstru
mentsCategoryMember

FI

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
varat, oman pääoman ehtois
ten instrumenttien takaisinos
toa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin arvos
tettavat, ryhmä [member]

ifrs-full

member

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/563

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Dokumentaation nimike

Viitteet

FinancialAssetsAvailableforsale

Sellaisten johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
varojen määrä, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai IFRS 7 8 d – Voimassaolon
joita ei ole luokiteltu (a) lainoiksi ja muiksi saamisiksi;
päättymispäivä 1.1.2021
(b) eräpäivään asti pidettäviksi sijoituksiksi; tai
(c) käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi
rahoitusvaroiksi. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat
rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavat rahoitusvarat; Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale member
CategoryMember

Myytävissä olevat rahoitusva Tämä jäsen edustaa myytävissä olevien rahoitusvarojen
rat, ryhmä [member]
ryhmää. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Rahoitusvarat, kirjanpitoarvo Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo välittömästi IFRS 9:n
välittömästi IFRS 9:n sovelta soveltamisen aloittamisen jälkeen. [Viittaus:
misen aloittamisen jälkeen
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialAssetsCarrying
AmountImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Rahoitusvarat, kirjanpitoarvo
välittömästi ennen IFRS 9:n
soveltamisen aloittamista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I a

16.12.2019

Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo IFRS 9:n soveltamisen
aloittamisajankohdalta, määritetty IAS 39:n mukaisesti
tai IFRS 9:n aiemman version mukaisesti (jos yhteisön
valitsema lähestymistapa IFRS 9:ää sovellettaessa on sel
lainen, että eri vaatimuksille on useampi kuin yksi sovel
tamisen aloittamisajankohta). [Viittaus: Rahoitusvarat]
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ifrs-full
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X instant,
debit

Nimike

L 326/564

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusvarat, ryhmä
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvarojen yhdisteltyjä ryhmiä.
Se edustaa myös ”Rahoitusvarojen ryhmät” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoi
tusvarat] [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8

ifrs-full

FinancialAssetsCollec
tivelyAssessedForCreditLosses
Member

member

Luottotappioiden osalta ryh
mäkohtaisesti arvioidut
rahoitusvarat [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvaroja, jotka on arvioitu ryh yleinen käytäntö: IFRS 7 37 –
mäkohtaisesti luottotappioiden osalta. [Viittaus:
Voimassaolon päättymispäivä
Rahoitusvarat]
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara X instant,
graph39EaOfIFRS4Carrying
debit
AmountApplyingIAS39

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatut rahoitusvarat, kirjan
pitoarvo IAS 39:ää
sovellettaessa

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen rahoitusvarojen
kirjanpitoarvo IAS 39:ää sovellettaessa. Kun kyseessä
ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoi
tusvarat, olisi esitettävä määrä ennen oikaisemista arvon
alentumista koskevilla vähennyserillä. [Viittaus: IFRS 4:n
kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara X instant,
graph39EaOfIFRS4FairValue
debit

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatut rahoitusvarat, käypä
arvo

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen rahoitusvarojen
käypä arvo, toisin sanoen rahoitusvarojen, joiden sopi
IFRS 4 39E a – Voimassaolon
musehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista päättymispäivä 1.1.2021
rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä
olevan pääomamäärän koron maksua (ts. rahoitusvarat,
jotka täyttävät IFRS 9:n kappaleiden 4.1.2(b) ja 4.1.2A(b)
mukaiset ehdot), lukuun ottamatta rahoitusvaroihin kuu
luvia eriä, jotka vastaavat IFRS 9:n mukaista kaupankäyn
titarkoituksessa pidettävän erän määritelmää tai joita hal
linnoidaan ja joiden tuloksellisuutta arvioidaan käyvän
arvon pohjalta (IFRS 9:n kappale B4.1.6). [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/565

member

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsCategoryMem
ber

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatut rahoitusvarat, joihin
liittyvä luottoriski ei ole
alhainen, kirjanpitoarvo IAS
39:ää sovellettaessa

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen rahoitusvarojen,
joihin liittyvä luottoriski ei ole alhainen, kirjanpitoarvo
IAS 39:ää sovellettaessa. Kun kyseessä ovat jaksotettuun
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat, olisi esitet
tävä määrä ennen oikaisemista arvon alentumista koske
villa vähennyserillä. [Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara X instant,
graph39EaOfIFRS4That
debit
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatut rahoitusvarat, joihin
liittyvä luottoriski ei ole
alhainen, käypä arvo

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen rahoitusvarojen, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joihin liittyvä luottoriski ei ole alhainen, käypä arvo.
IFRS 4 39G b – Voimassaolon
[Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusva päättymispäivä 1.1.2021
rat, käypä arvo]

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueAbstract

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokitellut rahoitus
varat [abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRisk

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joita pidetään
hallussa maksuvalmiusriskin
hallitsemiseksi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B11E

16.12.2019

Sellaisten rahoitusvarojen määrä, joita pidetään hallussa
maksuvalmiusriskin hallitsemiseksi (esim. rahoitusvarat,
jotka ovat helposti myytävissä tai joiden odotetaan ker
ryttävän tulevia rahavirtoja vastaamaan rahoitusveloista
johtuvia lähteviä rahavirtoja). [Viittaus: Maksuvalmius
riski [member]; Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsDescribedInPara X instant,
graph39EaOfIFRS4That
debit
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

FI

ifrs-full

L 326/566

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

yleinen käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

member

Arvoltaan alentuneet rahoi
tusvarat [member]

ifrs-full

FinancialAssetsIndividu
allyAssessedForCreditLosses
Member

member

Luottotappioiden osalta yksit Tämä jäsen edustaa rahoitusvaroja, jotka on arvioitu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
täin arvioidut rahoitusvarat
yksittäin luottotappioiden osalta. [Viittaus: Rahoitusvarat] IFRS 7 37 b – Voimassaolon
[member]
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair X instant,
ValueThroughOtherCompre
debit
hensiveIncome

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat
[abstract]

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettavien rahoitusvarojen määrä. Rahoitusvaroihin
IFRS 7 8 h
kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta, jos molemmat seuraavat ehdot
täyttyvät: (a) rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hal
lussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka
tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimukseen perus
tuvia rahavirtoja että myymällä rahoitusvaroja ja
(b) rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa
määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista,
jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pää
omamäärän koron maksua. [Viittaus: Käypä arvo [mem
ber]; Rahoitusvarat]

L 326/567

FinancialAssetsImpairedMem
ber

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Tämä jäsen edustaa arvoltaan alentuneita rahoitusvaroja.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Rahoitusvarat, arvostusryhmä Rahoitusvarojen arvostusryhmä välittömästi IFRS 9:n
välittömästi IFRS 9:n sovelta soveltamisen aloittamisen jälkeen. [Viittaus:
misen aloittamisen jälkeen
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Rahoitusvarat, arvostusryhmä Rahoitusvarojen arvostusryhmä IFRS 9:n soveltamisen
välittömästi ennen IFRS 9:n
aloittamisajankohdalta, määritetty IAS 39:n mukaisesti
soveltamisen aloittamista
tai IFRS 9:n aiemman version mukaisesti (jos yhteisön
valitsema lähestymistapa IFRS 9:ää sovellettaessa on sel
lainen, että eri vaatimuksille on useampi kuin yksi sovel
tamisen aloittamisajankohta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I a

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Rahoitusvarat, luokka
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 C32 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 6, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 42I

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon muiden laajan tulok tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen ryhmää.
IFRS 7 8 h
[Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvarojen yhdisteltyjä luokkia.
Se edustaa myös ”Rahoitusvarojen luokat” -akselin vakio
arvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusva
rat] [Viittaus: Rahoitusvarat]

16.12.2019

ifrs-full

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat,
ryhmä [member]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsMeasuredAtFair member
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategoryMem
ber

FI

ifrs-full

L 326/568

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Rahoitusvarat, joihin liittyvä
suoritus ei ole viivästynyt ja
jotka eivät ole arvoltaan alen
tuneita [member]

ifrs-full

FinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedIn
Paragraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Muut kuin IFRS 4:n kappa
Muiden kuin IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) yksilöityjen
leessa 39E(a) yksilöidyt rahoi rahoitusvarojen käypä arvo. [Viittaus: IFRS 4:n kappa
tusvarat, käypä arvo
leessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39E b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsOutsideScope
OfIFRS7Member

member

Rahoitusvarat, jotka eivät
kuulu IFRS 7:n soveltamisa
laan, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten rahoitusvarojen luokkaa,
jotka eivät kuulu IFRS 7:n soveltamisalaan. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B2 b

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueBut
NotImpairedMember

member

Rahoitusvarat, joihin liittyvä
suoritus on viivästynyt mutta
jotka eivät ole arvoltaan alen
tuneita [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvaroja, joihin liittyvä suoritus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on viivästynyt mutta jotka eivät ole arvoltaan alentuneita. IFRS 7 37 a – Voimassaolon
Rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyvä suoritus on vii päättymispäivä 1.1.2021
västynyt, kun vastapuoli ei ole suorittanut maksua sopi
muksen mukaiseen eräpäivään mennessä. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCollat X instant,
debit
eralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

Velkojen tai ehdollisten vel
kojen vakuudeksi pantatut
rahoitusvarat

Velkojen tai ehdollisten velkojen vakuudeksi pantattujen
rahoitusvarojen arvo, mukaan lukien määrät, joiden luo
kittelua on muutettu IFRS 9:n kappaleen 3.2.23(a)
mukaisesti. [Viittaus: Ehdolliset velat [member];
Rahoitusvarat]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvaroja, joihin liittyvä suoritus yleinen käytäntö: IFRS 7 37 –
ei ole viivästynyt ja jotka eivät ole arvoltaan alentuneita. Voimassaolon päättymispäivä
Rahoitusvaroihin kuuluvan erän suoritus on viivästynyt, 1.1.2021
kun vastapuoli ei ole suorittanut maksua sopimuksen
mukaiseen eräpäivään mennessä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 14 a
L 326/569

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/570

Etuliite

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig X instant,
natedAtFairValueThroughProfi debit
tOrLossButNoLongerSoDesig
natedFirstApplicationOfIFRS9

Sellaiset rahoitusvarat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi mutta joita ei enää luo
kitella näin, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvarojen määrä,
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin, kun yhteisö aloittaa IFRS 9:n sovel
tamisen. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I c

FI

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig X instant,
natedAtFairValueThroughProfi debit
tOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstAppli
cationOfIFRS9

Sellaiset rahoitusvarat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi ja joiden luokittelua on
muutettu IFRS 9:n vaatimus
ten vuoksi, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvarojen määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
IFRS 7 42I c
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin ja joiden luokittelua on muutettu
IFRS 9:n vaatimusten vuoksi yhteisön aloittaessa IFRS 9:n
soveltamisen. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavat rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig X instant,
natedAtFairValueThroughProfi debit
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

Sellaiset rahoitusvarat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi ja joiden luokittelua on
muutettu vapaaehtoisesti,
IFRS 9:n soveltamisen
aloittaminen

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvarojen määrä,
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin ja joiden osalta yhteisö on valinnut
vapaaehtoisesti luokittelun muuttamisen aloittaessaan
IFRS 9:n soveltamisen. [Viittaus: Käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden luokit
telua on muutettu siirtämällä
ne pois myytävissä olevista
rahoitusvaroista, käypä arvo

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, joiden luokittelua
on muutettu siirtämällä ne pois myytävissä olevien ryh
mästä. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Rahoitusvarat,
käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOut
OfAvailableforsaleFinancialAs
setsCarryingAmount

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden luokit
telua on muutettu siirtämällä
ne pois myytävissä olevista
rahoitusvaroista,
kirjanpitoarvo

Sellaisten rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joiden luokitte
lua on muutettu siirtämällä ne pois myytävissä olevien
ryhmästä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOut
OfFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtFair
Value

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden luokit
telua on muutettu siirtämällä
ne pois käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vista rahoitusvaroista, käypä
arvo

Sellaisten rahoitusvarojen käypä arvo, joiden luokittelua tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon tulosvai IFRS 7 12A b – Voimassaolon
kutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käypään
päättymispäivä 1.1.2021
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOut
OfFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCar
ryingAmount

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden luokit
telua on muutettu siirtämällä
ne pois käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vista rahoitusvaroista,
kirjanpitoarvo

Sellaisten rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joiden luokitte tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon
IFRS 7 12A b – Voimassaolon
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä. [Viittaus: Käy päättymispäivä 1.1.2021
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO X instant,
debit
fAcquisitionDate

L 326/571

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen rahoitusvaro esimerkki: IFRS 3 B64 i,
rahoitusvarat
jen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Rahoi esimerkki: IFRS 3 IE72
tusvarat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsReclassifiedOut
OfAvailableforsaleFinancialAs
setsAtFairValue

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

esimerkki: IFRS 7 IG29 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

FI

Elementin nimi / URI-rooli

L 326/572

Etuliite

FinancialAssetsThatAreIndivid
uallyDeterminedToBeImpaired
FairValueOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancements

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden on
yksittäin tarkasteltuina
todettu olevan arvoltaan
alentuneita, hallussa olevan
vakuuden ja muiden luoton
laatua parantavien järjestely
jen käypä arvo

Saatavilla olevan vakuuden ja muiden sellaisille rahoitus
varoille, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan
arvoltaan alentuneita, saatujen luoton laatua parantavien
järjestelyjen käypä arvo. [Viittaus: Rahoitusvarat; Arvon
alentumistappio]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossBefore
ApplicationOfAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationThatAreNoLongerSoDes
ignated

X instant,
debit

Rahoitusvarat, jotka oli
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi ennen
niiden IFRS 9:ään tehtyjen
muutosten soveltamista, jotka
liittyvät ennen eräpäivää
tapahtuvaa maksua koskeviin
ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, mutta
joita ei enää nimenomaisesti
luokitella siten

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvarojen määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34 c
jotka oli aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin, kun yhteisö soveltaa niitä IFRS 9:ään
tehtyjä muutoksia, jotka liittyvät ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvai
kutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossBefore
Applica
tionOfIFRS17ThatAreNo
LongerSoDesignated

X instant,
debit

Rahoitusvarat, jotka oli
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi ennen
IFRS 17:n soveltamista ja joi
hin ei enää sovelleta tätä
nimenomaista luokittelua

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Niiden taseeseen sisältyvien rahoitusvarojen kirjanpi
toarvo, jotka aiemmin nimenomaisesti luokiteltiin käy
IFRS 17 C32 c – Voimaantulo
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi IFRS 9:n
1.1.2021
kappaleen 4.1.5 mukaisesti ja joihin ei enää sovelleta tätä
nimenomaista luokittelua IFRS 17:n soveltamisen jälkeen.

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joihin sovelle
taan overlay-lähestymistapaa

Sellaisten rahoitusvarojen määrä, joihin sovelletaan over
lay-lähestymistapaa. [Viittaus: Rahoitusvarat]

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran
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ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Rahoitusvarat, tyyppi
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecogni
tionAxis

axis

Siirretyt rahoitusvarat, joita ei Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
ole kirjattu pois taseesta
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
kokonaan [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecogni
tionMember

member

Siirretyt rahoitusvarat, joita ei Tämä jäsen edustaa siirrettyjä rahoitusvaroja, joita ei ole
ole kirjattu pois taseesta
kirjattu pois taseesta kokonaan. Se edustaa myös ”Siirre
kokonaan [member]
tyt rahoitusvarat, joita ei ole kirjattu pois taseesta koko
naan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContrac
tualCashFlowCharacteristic
sHaveBeenAssessedBasedOn
FactsAndCircumstancesAtIni
tialRecognitionWithoutTaking
IntoAccountExceptionForPre
paymentFeatures

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden sopi
mukseen perustuvat rahavir
taominaisuudet on arvioitu
alkuperäisenä kirjaamispäi
vänä vallinneiden tosiseikko
jen ja olosuhteiden perus
teella ottamatta huomioon
ennen eräpäivää tapahtuvaa
maksua koskevaan ominai
suuteen liittyvää poikkeusta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42S

Sellaisten rahoitusvarojen määrä, joiden sopimukseen
perustuvat rahavirtaominaisuudet on arvioitu alkuperäi
senä kirjaamispäivänä vallinneiden tosiseikkojen ja olo
suhteiden perusteella ottamatta huomioon ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua koskevaan ominaisuuteen liitty
vää poikkeusta. [Viittaus: Rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialAssetsTypeMember

FI

Tämä jäsen edustaa rahoitusvarojen yhdisteltyjä tyyppejä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Se edustaa myös ”Rahoitusvarojen tyypit” -akselin vakio IFRS 7 B52, tilinpäätöksessä
arvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusva esitettävät tiedot: IFRS 7 B51
rat] [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/573

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FinancialAssetsWhoseContrac X instant,
debit
tualCashFlowCharacteristic
sHaveBeenAssessedBasedOn
FactsAndCircumstancesAtIni
tialRecognitionWithoutTaking
IntoAccountRequirementsRelat
edToModificationOfTimeValue
OfMoneyElement

Rahoitusvarat, joiden sopi
mukseen perustuvat rahavir
taominaisuudet on arvioitu
alkuperäisenä kirjaamispäi
vänä vallinneiden tosiseikko
jen ja olosuhteiden perus
teella ottamatta huomioon
rahan aika-arvo-osuuden
muuttamiseen liittyviä
vaatimuksia

Sellaisten rahoitusvarojen määrä, joiden sopimukseen
perustuvat rahavirtaominaisuudet on arvioitu alkuperäi
senä kirjaamispäivänä vallinneiden tosiseikkojen ja olo
suhteiden perusteella ottamatta huomioon rahan aikaarvo-osuuden muuttamiseen liittyviä vaatimuksia. [Viit
taus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42R

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractu X duration,
alCashFlowsModifiedDuringRe debit
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesAmortised
CostBeforeModification

Rahoitusvarat, joihin liittyviin
sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin on tehty muu
toksia kauden aikana samaan
aikaan kun niihin liittyvä tap
piota koskeva vähennyserä
on arvostettu koko voimas
saoloajalta odotettavissa ole
via luottotappioita vastaavaan
määrään, jaksotettu hankinta
meno ennen muutoksen
tekemistä

Jaksotettu hankintameno ennen muutoksen tekemistä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvaroista, joihin liittyviin sopimukseen perustuviin IFRS 7 35J a
rahavirtoihin on tehty muutoksia kauden aikana samaan
aikaan kun niihin liittyvä tappiota koskeva vähennyserä
on arvostettu koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia
luottotappioita vastaavaan määrään. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractu X duration,
alCashFlowsModifiedDuringRe credit
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesModifica
tionGainLoss

Rahoitusvarat, joihin liittyviin
sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin on tehty muu
toksia kauden aikana samaan
aikaan kun niihin liittyvä tap
piota koskeva vähennyserä
on arvostettu koko voimas
saoloajalta odotettavissa ole
via luottotappioita vastaavaan
määrään, tehdystä muutok
sesta johtuva voitto (tai
tappio)

Tehdystä muutoksesta johtuva nettomääräinen voitto (tai
tappio) rahoitusvaroista, joihin liittyviin sopimukseen
perustuviin rahavirtoihin on tehty muutoksia kauden
aikana samaan aikaan kun niihin liittyvä tappiota kos
keva vähennyserä on arvostettu koko voimassaoloajalta
odotettavissa olevia luottotappioita vastaavaan määrään.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

FI
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35J a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

FinancialAssetsWrittenOffDur
ingReportingPeriodAndStill
SubjectToEnforcementActivity
ContractualAmountOutstand
ing

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO member
fAccountingErrorsMember

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAP
ToIFRSsAxis

Rahoitusvarat, joihin liittyviin
sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin on tehty muu
toksia samaan aikaan kun
niihin liittyvä tappiota kos
keva vähennyserä on arvos
tettu koko voimassaoloajalta
odotettavissa olevia luotto
tappioita vastaavaan mää
rään, ja joihin liittyvä tap
piota koskeva vähennyserä
on raportointikauden aikana
muuttunut vastaamaan 12
kuukaudelta odotettavissa
olevia luottotappioita, brutto
määräinen kirjanpitoarvo

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo rahoitusvaroista, joihin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on tehty muutoksia alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sinä IFRS 7 35J b
aikana, jolloin tappiota koskeva vähennyserä oli arvos
tettu koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luotto
tappioita vastaavaan määrään, ja joihin liittyvä tappiota
koskeva vähennyserä on raportointikauden aikana muut
tunut vastaamaan 12 kuukaudelta odotettavissa olevia
luottotappioita. [Viittaus: Rahoitusvarat]

X instant,
debit

Rahoitusvarat, jotka on
raportointikaudella kirjattu
pois lopullisena luottotap
piona ja joihin edelleen koh
distetaan perintätoimenpi
teitä, sopimuksen mukainen
jäljellä oleva määrä

Sopimuksen mukainen jäljellä oleva määrä rahoitusva
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
roista, jotka on raportointikaudella kirjattu pois lopulli
IFRS 7 35L
sena luottotappiona ja joihin edelleen kohdistetaan perin
tätoimenpiteitä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

member

Tilinpäätöksen laatimisperi
aatteen muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys)
[member]

Tämä jäsen edustaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
muutosten taloudellista vaikutusta.

axis

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 29 c i

Aikaisempia kausia koskevien Tämä jäsen edustaa aikaisempia kausia koskevien virhei
virheiden korjauksesta joh
den korjauksen taloudellista vaikutusta.
tuva lisäys (tai vähennys)
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 49 b i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 49 c

Aiemmasta tilinpäätösnor
mistosta IFRS-standardeihin
siirtymisen taloudellinen vai
kutus [axis]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

L 326/575

ifrs-full

Viitteet
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FinancialAssetsWithModified
X instant,
ContractualCash
debit
FlowsWhileLossAllowanceMea
suredAtLifetimeExpectedCredit
LossesForWhichLossAl
lowanceChangedDuringReport
ingPeriodTo12monthExpected
CreditLossesGrossCarrying
Amount

Dokumentaation nimike
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Nimike
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FinancialForecastOfCashFlows member
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOr
LossForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Rahavirtaa tuottavan yksikön Tämä jäsen edustaa rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa
voittoa (tai tappiota) koskeva tai tappiota koskevaa taloudellista ennustetta, jota käyte
taloudellinen ennuste, määrit tään määrittämisessä syöttötietona.
tämisessä käytetty syöttötieto
[member]

ifrs-full

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

member

Takaussopimukset [member]

Tämä jäsen edustaa sopimuksia, joiden mukaan vakuu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den antaja maksaa tietyn summan vakuuden haltijalle
IFRS 7 B8E, tilinpäätöksessä
korvauksena tämän kokemasta tappiosta, joka aiheutuu
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
siitä, että tietty velallinen ei pysty maksamaan velkaa vie
raan pääoman ehtoisen instrumentin alkuperäisten tai
muutettujen ehtojen mukaisesti.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigina
tionMember

member

Rahoitusinstrumentit, joiden
arvo on alentunut luottoris
kin johdosta ostamisen tai
myöntämisen jälkeen
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja, joiden arvo
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on alentunut luottoriskin johdosta ostamisen tai myöntä IFRS 7 35H b ii, tilinpäätöksessä
misen jälkeen. [Viittaus: Luottoriskin johdosta arvoltaan esitettävät tiedot: IFRS 7 35M b ii
alentuneet rahoitusinstrumentit [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Luottoriskin johdosta arvol
taan alentuneet rahoitusin
strumentit [member]

Tämä jäsen edustaa luottoriskin johdosta arvoltaan alen
tuneita rahoitusinstrumentteja. [Viittaus: Rahoitusinstru
menttien arvon alentuminen luottoriskin johdosta
[member]]

Rahavirtaa tuottavan yksikön Tämä jäsen edustaa rahavirtaa tuottavan yksikön rahavir esimerkki: IFRS 13 B36 e
tulevia (tai lähteviä) rahavir toja koskevaa taloudellista ennustetta, jota käytetään
toja koskeva taloudellinen
määrittämisessä syöttötietona.
ennuste, määrittämisessä käy
tetty syöttötieto [member]

FI

ifrs-full

L 326/576

Etuliite

esimerkki: IFRS 13 B36 e
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Suojausinstrumenteiksi mää
ritetyt rahoitusinstrumentit,
käypä arvo

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIs
UsedToManageCreditRiskAxis

Rahoitusinstrumentit, jotka
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
arvostetaan käypään arvoon kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tulosvaikutteisesti, koska
tai käsitteiden välisen suhteen.
luottoriskin hallintaan käyte
tään luottojohdannaista [axis]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
member
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIs
UsedToManageCreditRiskMem
ber

axis

Rahoitusinstrumentit, jotka
arvostetaan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, koska
luottoriskin hallintaan käyte
tään luottojohdannaista
[member]

Suojausinstrumenteiksi määritettyjen rahoitusinstrument tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tien käypä arvo. Suojausinstrumentit ovat tähän tarkoi
IFRS 7 22 b – Voimassaolon
tukseen määritettyjä johdannaisia tai (ainoastaan valuut päättymispäivä 1.1.2021
takurssien muutosriskiltä suojauduttaessa) tähän tarkoi
tukseen määritettyjä muihin rahoitusvaroihin kuin joh
dannaisvaroihin tai muihin rahoitusvelkoihin kuin joh
dannaisvelkoihin kuuluvia eriä, joiden käyvän arvon tai
rahavirtojen odotetaan kumoavan suojattavaksi määrite
tyn kohteen käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member];
Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Johdannais
velkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]; Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant
FinancialInstrumentsDesig
natedAsHedgingInstrumentsAt
FairValue

FI

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja, jotka arvoste tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, koska kyseisten IFRS 7 24G
instrumenttien luottoriskin hallintaan käytetään luotto
johdannaista. Se edustaa myös ”Rahoitusinstrumentit,
jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti,
koska luottoriskin hallintaan käytetään luottojohdan
naista” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Luot
toriski [member]]
L 326/577

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumentit, jotka
eivät ole luottoriskin joh
dosta arvoltaan alentuneita
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja, jotka eivät
ole luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneita. [Viittaus:
Rahoitusinstrumenttien arvon alentuminen luottoriskin
johdosta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

member

Rahoitusinstrumentit, jotka
on ostettu tai alun perin
myönnetty luottoriskin joh
dosta arvoltaan alentuneina
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja, jotka on
ostettu tai alun perin myönnetty luottoriskin johdosta
arvoltaan alentuneina. [Viittaus: Luottoriskin johdosta
arvoltaan alentuneet rahoitusinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M c

ifrs-full

X instant,
FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettingAr credit
rangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialAssets

Rahoitusinstrumentit, joita
koskee toimeenpantavissa
oleva yleinen nettoutusjärjes
tely tai vastaavanlainen sopi
mus ja joita ei ole kuitattu
rahoitusvaroja vastaan

Sellaisten rahoitusinstrumenttien arvo, joita koskee toi
meenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vas
taavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusva
roja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D,
esimerkki: IFRS 7 13C d i

ifrs-full

X instant,
FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettingAr debit
rangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

Rahoitusinstrumentit, joita
koskee toimeenpantavissa
oleva yleinen nettoutusjärjes
tely tai vastaavanlainen sopi
mus ja joita ei ole kuitattu
rahoitusvelkoja vastaan

Sellaisten rahoitusinstrumenttien arvo, joita koskee toi
meenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vas
taavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvel
koja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D,
esimerkki: IFRS 7 13C d i

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCouldNot
BeReliablyMeasuredAtTime
OfDerecognition

X instant

Rahoitusinstrumentit, joiden
käypä arvo ei aiemmin ollut
luotettavasti määritettävissä,
taseesta pois kirjaamisen
ajankohtana

Sellaisten taseesta pois kirjattujen rahoitusinstrumenttien
määrä taseesta pois kirjaamisen ajankohtana, joiden
käypä arvo ei aiemmin ollut luotettavasti määritettävissä.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 30 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
16.12.2019

member
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Elementin nimi / URI-rooli

FinancialLiabilities

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Rahoitusvelat

Dokumentaation nimike

Viitteet

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/579

Sellaisten velkojen määrä, jotka ovat: (a) sopimukseen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
perustuva velvollisuus: (i) luovuttaa käteisvaroja tai muita IFRS 7 25
rahoitusvaroja toiselle yhteisölle; tai (ii) vaihtaa rahoitusva
roja tai -velkoja toisen yhteisön kanssa olosuhteissa, jotka
mahdollisesti osoittautuvat yhteisölle epäedullisiksi; tai
(b) sopimus, joka tullaan toteuttamaan tai saatetaan toteut
taa yhteisön omina oman pääoman ehtoisina instrument
teina ja joka on: (i) muu kuin johdannaisinstrumentti,
jonka perusteella yhteisö on tai saattaa olla velvollinen luo
vuttamaan muuttuvan lukumäärän omia oman pääoman
ehtoisia instrumenttejaan; (ii) johdannaisinstrumentti, joka
tullaan toteuttamaan tai saatetaan toteuttaa muulla tavalla
kuin vaihtamalla kiinteä määrä käteisvaroja tai muita
rahoitusvaroja kiinteään lukumäärään yhteisön omia
oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Tässä yhteydessä
optiot, merkintäoikeudet tai muut oikeudet, jotka oikeutta
vat hankkimaan kiinteän lukumäärän yhteisön omia oman
pääoman ehtoisia instrumentteja minkä tahansa valuutan
määräistä kiinteää rahamäärää vastaan, ovat oman pää
oman ehtoisia instrumentteja, jos yhteisö tarjoaa optiot,
merkintäoikeudet tai muut oikeudet tasasuhteisesti kaikille
niille, jotka sillä hetkellä omistavat sen samanlajisia joh
dannaisinstrumentteihin kuulumattomia omia oman pää
oman ehtoisia instrumentteja. Tässä yhteydessä yhteisön
omiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei lueta
IAS 32:n kappaleiden 16A ja 16B mukaisesti oman pää
oman ehtoisiksi instrumenteiksi luokiteltuja lunastusvel
voitteisia rahoitusinstrumentteja, instrumentteja, jotka vel
voittavat yhteisön luovuttamaan toiselle osapuolelle suh
teellisen osuuden yhteisön nettovarallisuudesta vain yhtei
sön purkautuessa ja jotka luokitellaan oman pääoman
ehtoisiksi instrumenteiksi IAS 32:n kappaleiden 16C ja
16D mukaisesti, eikä instrumentteja, jotka ovat sopimuk
sia yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrument
tien vastaanottamisesta tai luovuttamisesta tulevaisuu
dessa. Tästä poiketen instrumentti, joka vastaa rahoitusve
lan määritelmää, luokitellaan oman pääoman ehtoiseksi
instrumentiksi, jos sillä on kaikki IAS 32:n kappaleissa
16A ja 16B tai kappaleissa 16C ja 16D tarkoitetut ominai
suudet ja se täyttää kyseisissä kappaleissa tarkoitetut ehdot.
[Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Rahoi
tusvarat; Johdannaiset [member]]

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA X instant,
mendmentsToIFRS9ForPrepay credit
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarrying
AmountAfterApplyingAmend
ments

Rahoitusvelat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, kirjan
pitoarvo muutosten sovelta
misen jälkeen

Niiden rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo muutosten sovel
tamisen jälkeen, joihin IFRS 9:ään tehdyt, ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin
liittyy negatiivinen korvaus, liittyvät muutokset ovat
vaikuttaneet.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA X instant,
mendmentsToIFRS9ForPrepay credit
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarrying
AmountImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

Rahoitusvelat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, kirjan
pitoarvo välittömästi ennen
muutosten soveltamista

Niiden rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo välittömästi ennen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutosten soveltamista, joihin IFRS 9:ään tehdyt, ennen IFRS 9 7.2.34 a
eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin,
joihin liittyy negatiivinen korvaus, liittyvät muutokset
ovat vaikuttaneet.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA text
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplyingA
mendments

Rahoitusvelat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, arvos
tusryhmä muutosten sovelta
misen jälkeen

Niiden rahoitusvelkojen arvostusryhmä muutosten sovel
tamisen jälkeen, joihin IFRS 9:ään tehdyt, ennen eräpäi
vää tapahtuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin
liittyy negatiivinen korvaus, liittyvät muutokset ovat
vaikuttaneet.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA text
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

Rahoitusvelat, joihin sellaiset
IFRS 9:ään tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet, jotka kos
kevat ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskevia omi
naisuuksia, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, arvos
tusryhmä välittömästi ennen
muutosten soveltamista

Niiden rahoitusvelkojen arvostusryhmä välittömästi
ennen muutosten soveltamista, joihin IFRS 9:ään tehdyt,
ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskeviin ominai
suuksiin, joihin liittyy negatiivinen korvaus, liittyvät
muutokset ovat vaikuttaneet.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34 a

L 326/580

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34 b
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat
rahoitusvelat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvel
kojen määrä. Jaksotettu hankintameno on määrä, johon
rahoitusvelat on arvostettu alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä, vähennettynä lyhennyksillä, lisättynä tai
vähennettynä alkuperäisen määrän ja erääntyvän määrän
välisen erotuksen kertyneillä, efektiivisen koron menetel
mää käyttäen lasketuilla jaksotuksilla. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostCategoryMember

member

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat rahoitus
velat, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa jaksotettuun hankintamenoon arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavien rahoitusvelkojen ryhmää. [Viittaus: Jaksotettuun IFRS 7 8 g, tilinpäätöksessä
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat]
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostMember

member

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavat rahoitus
velat, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa jaksotettuun hankintamenoon arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavien rahoitusvelkojen luokkaa. [Viittaus: Jaksotettuun IFRS 7 B2 a
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Rahoitusvelat, käypä arvo

Rahoitusvelkojen käypä arvo. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Käypään arvoon arvostettavat Tämä jäsen edustaa käypään arvoon arvostettavien rahoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvelat, luokka
tusvelkojen luokkaa. [Viittaus: Rahoitusvelat; Käypä arvo IFRS 7 B2 a
[member]
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 g, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCost

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25

L 326/581

Elementin nimi / URI-rooli

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat
rahoitusvelat

Viitteet

Sellaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka täyttävät jom
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mankumman seuraavista ehdoista: (a) ne vastaavat kau
IFRS 7 8 e
pankäyntitarkoituksessa pidettävän määritelmää; tai
(b) yhteisö luokittelee ne alkuperäisen kirjaamisen yhtey
dessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi.
Yhteisö saa käyttää tällaista luokittelua vain, kun se on
IFRS 9:n kappaleen 4.3.5 (kytketyt johdannaiset) mukaan
sallittua tai kun se johtaa merkityksellisempään informaa
tioon, koska joko: (a) näin poistetaan arvostamiseen tai
kirjaamiseen liittyvä epäjohdonmukaisuus tai vähenne
tään merkittävästi tällaista epäjohdonmukaisuutta (jota
joskus nimitetään ”kirjanpidolliseksi epäsymmetriaksi”),
joka muutoin aiheutuisi varojen tai velkojen arvostami
sesta tai niistä johtuvien voittojen tai tappioiden kirjaa
misesta erilaisilla perusteilla; tai (b) rahoitusveloista
taikka rahoitusvaroista ja rahoitusveloista koostuvaa ryh
mää hallinnoidaan ja sen tuloksellisuutta arvioidaan käy
vän arvon pohjalta, dokumentoidun riskienhallinta- tai
sijoitusstrategian mukaisesti, ja ryhmää koskevaa infor
maatiota tuotetaan tältä pohjalta sisäisesti yhteisön joh
toon kuuluville avainhenkilöille (määritelty IAS 24:ssä).
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisön tai sen emoyri
tyksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Joh
dannaiset [member]; Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
velat [abstract]

member

Käypään arvoon tulosvaikut Tämä jäsen edustaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti
teisesti arvostettavat rahoitus arvostettavien rahoitusvelkojen ryhmää. [Viittaus: Käy
velat, ryhmä [member]
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e
16.12.2019

ifrs-full

X instant,
credit

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/582

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
velat, jotka vastaavat kaupan
käyntitarkoituksessa pidettä
vien määritelmää

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien rahoitusvelkojen määrä, jotka vastaavat kaupankäyn IFRS 7 8 e
titarkoituksessa pidettävien määritelmää. Rahoitusvelka
luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi, jos:
(a) se on hankittu tai syntynyt pääasiallisena tarkoituk
sena myydä se tai ostaa se takaisin lyhyen ajan kuluessa;
(b) se on alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa osa sellais
ten yksilöityjen rahoitusinstrumenttien muodostamaa
salkkua, joita hallinnoidaan yhdessä ja joita on todistetta
vasti viime aikoina toistuvasti käytetty lyhyen aikavälin
voiton tavoitteluun; tai (c) se on johdannainen (lukuun
ottamatta johdannaista, joka on takaussopimus tai joka
on määritetty suojausinstrumentiksi ja on sellaisena teho
kas). [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
X instant,
ueThroughProfitOrLossDesig
credit
natedAsUponInitialRecognition

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
velat, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti
luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien rahoitusvelkojen määrä, jotka on alkuperäisen kir
IFRS 7 8 e
jaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luo
kiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition
CategoryMember

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
velat, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti luokitel
lut, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käypään arvoon tulosvai
kutteisesti arvostettavien rahoitusvelkojen ryhmää, jotka
on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat,
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokitellut]

member

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e

L 326/583

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitus
velat, jotka vastaavat kaupan
käyntitarkoituksessa pidettä
vien määritelmää, ryhmä
[member]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Rahoitusvelat, kirjanpitoarvo Rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo välittömästi IFRS 9:n
välittömästi IFRS 9:n sovelta soveltamisen aloittamisen jälkeen. [Viittaus:
misen aloittamisen jälkeen
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Rahoitusvelat, kirjanpitoarvo
välittömästi ennen IFRS 9:n
soveltamisen aloittamista

Rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo IFRS 9:n soveltamisen
aloittamisajankohdalta, määritetty IAS 39:n mukaisesti
tai IFRS 9:n aiemman version mukaisesti (jos yhteisön
valitsema lähestymistapa IFRS 9:ää sovellettaessa on sel
lainen, että eri vaatimuksille on useampi kuin yksi sovel
tamisen aloittamisajankohta). [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCatego
ryMember

member

Rahoitusvelat, ryhmä
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvelkojen yhdisteltyjä ryhmiä.
Se edustaa myös “Rahoitusvelkojen ryhmät” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoi
tusvarat] [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyAf
terInitialApplicationOfIFRS9

text

Rahoitusvelat, arvostusryhmä Rahoitusvelkojen arvostusryhmä välittömästi IFRS 9:n
välittömästi IFRS 9:n sovelta soveltamisen aloittamisen jälkeen. [Viittaus:
misen aloittamisen jälkeen
Rahoitusvelat]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käypään arvoon tulosvai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien rahoitusvelkojen ryhmää, jotka IFRS 7 8 e
vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määri
telmää. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäynti
tarkoituksessa pidettävien määritelmää]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I b

16.12.2019

member

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossThat
MeetDefinitionOfHeldForTrad
ingCategoryMember
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Rahoitusvelat, arvostusryhmä Rahoitusvelkojen arvostusryhmä IFRS 9:n soveltamisen
välittömästi ennen IFRS 9:n
aloittamisajankohdalta, määritetty IAS 39:n mukaisesti
soveltamisen aloittamista
tai IFRS 9:n aiemman version mukaisesti (jos yhteisön
valitsema lähestymistapa IFRS 9:ää sovellettaessa on sel
lainen, että eri vaatimuksille on useampi kuin yksi sovel
tamisen aloittamisajankohta). [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Rahoitusvelat, luokka
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvelkojen yhdisteltyjä luokkia.
Se edustaa myös “Rahoitusvelkojen luokat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOut
sideScopeOfIFRS7Member

member

Rahoitusvelat, jotka eivät
kuulu IFRS 7:n soveltamisa
laan, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten rahoitusvelkojen luokkaa,
jotka eivät kuulu IFRS 7:n soveltamisalaan. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B2 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
X instant,
DesignatedAtFairValueThrough credit
ProfitOrLossButNoLonger
SoDesignatedFirstApplica
tionOfIFRS9

Sellaiset rahoitusvelat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi mutta joita ei enää luo
kitella näin, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvelkojen määrä,
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin, kun yhteisö aloittaa IFRS 9:n sovel
tamisen. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I c

Euroopan unionin virallinen lehti

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreInitialApplicationOfIFRS9
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ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvelkojen määrä,
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin ja joiden luokittelua on muutettu
IFRS 9:n vaatimusten vuoksi, kun yhteisö aloittaa IFRS
9:n soveltamisen. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
X instant,
DesignatedAtFairValueThrough credit
ProfitOrLossReclassifiedVolun
tarilyFirstApplicationOfIFRS9

Sellaiset rahoitusvelat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi ja joiden luokittelua on
muutettu vapaaehtoisesti,
IFRS 9:n soveltamisen
aloittaminen

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvelkojen määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka on aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
IFRS 7 42I c
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin ja joiden osalta yhteisö on valinnut
vapaaehtoisesti luokittelun muuttamisen, kun yhteisö
aloittaa IFRS 9:n soveltamisen. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassified
IntoEquity

Rahoitusvelat, joiden luokitte Sellaisten rahoitusvelkojen määrä, joiden luokittelua on
lua on muutettu siirtämällä
muutettu siirtämällä ne oman pääoman ryhmään. [Viit
ne oman pääoman ryhmään taus: Oma pääoma; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 80 A

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA X instant,
sOfAcquisitionDate
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen
rahoitusvelat
rahoitusvelkojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä.
[Viittaus: Rahoitusvelat; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 i,
esimerkki: IFRS 3 IE72

X duration

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42I c

16.12.2019

Sellaiset rahoitusvelat, jotka
on aiemmin nimenomaisesti
luokiteltu käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi ja joiden luokittelua on
muutettu IFRS 9:n vaatimus
ten vuoksi, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
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DesignatedAtFairValueThrough credit
ProfitOrLossReclassifiedDue
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FirstApplicationOfIFRS9
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

X instant,
credit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten taseeseen sisältyvien rahoitusvelkojen määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 7.2.34 c
jotka oli aiemmin nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi mutta joita ei
enää luokitella näin, kun yhteisö soveltaa niitä IFRS 9:ään
tehtyjä muutoksia, jotka liittyvät ennen eräpäivää tapah
tuvaa maksua koskeviin ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvai
kutteisesti arvostettavat rahoitusvelat]

FinancialLiabilitiesTypeMember member

Rahoitusvelat, tyyppi
[member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvelkojen yhdisteltyjä tyyp
pejä. Se edustaa myös “Rahoitusvelkojen tyypit” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 B51

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Rahoitusriski [member]

Tämä jäsen edustaa sitä riskiä, että yksi tai useampi seu
raavista tekijöistä mahdollisesti muuttuu tulevaisuudessa:
tietty korko, rahoitusinstrumentin hinta, hyödykkeen
hinta, valuuttakurssi, hinta- tai kurssi-indeksit, luottoluo
kitus tai luottoindeksi taikka muun muuttujan arvo, edel
lyttäen muun kuin taloudellisen muuttujan tapauksessa,
ettei tämä muuttuja liity nimenomaisesti mihinkään sopi
musosapuoleen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Lyhytaikaiset valmiit tuotteet

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä, joka edustaa
sellaisten tuotteiden määrää, jotka ovat käyneet valmis
tusprosessin loppuun ja jotka on tarkoitettu myytäväksi
tavanomaisessa liiketoiminnassa. [Viittaus: Vaihto-omai
suus]

esimerkki: IAS 1 78 c, yleinen
käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

FiveYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Viisi vuotta ennen raportoin Tämä jäsen edustaa vuotta, joka päättyi viisi vuotta
tivuotta [member]
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/587

Rahoitusvelat, jotka oli
nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi ennen
niiden IFRS 9:ään tehtyjen
muutosten soveltamista, jotka
liittyvät ennen eräpäivää
tapahtuvaa maksua koskeviin
ominaisuuksiin, joihin liittyy
negatiivinen korvaus, mutta
joita ei enää nimenomaisesti
luokitella siten
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FixedInterestRateMember

member

Kiinteä korko [member]

Tämä jäsen edustaa kiinteää korkoa. [Viittaus: Korkoriski
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 7 39

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Kiinteähintaiset sopimukset
[member]

Tämä jäsen edustaa kiinteähintaisia asiakassopimuksia.

esimerkki: IFRS 15 B89 d

ifrs-full

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Kiinteät kalusteet

Sellaisten kiinteiden kalusteiden määrä, jotka eivät ole
pysyvästi kiinni kiinteistössä ja joita käytetään yhteisön
toiminnassa.

esimerkki: IAS 16 37 g

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Kiinteät kalusteet [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk
keiden luokkaa, johon kuuluvat sellaiset kiinteät kalus
teet, jotka eivät ole pysyvästi kiinni kiinteistössä. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 g

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Kiinteään palkkaan perustu Tämä jäsen edustaa kiinteään palkkaan perustuvia etuus
vat etuuspohjaiset eläkejärjes pohjaisia eläkejärjestelyjä. [Viittaus: Etuuspohjaiset eläke
telyt [member]
järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 138 b

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Vaihtuva korko [member]

Tämä jäsen edustaa korkoa, joka ei ole kiinteä. [Viittaus:
Korkoriski [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 7 39

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Muut maat [member]

Tämä jäsen edustaa sen valtion, jossa on yhteisön koti
paikka, ulkopuolella sijaitsevia maita. [Viittaus: Valtio,
jossa on yhteisön kotipaikka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

FI

ifrs-full

L 326/588

Etuliite
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Valuuttakurssit [abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Termiinisopimus [member]

Tämä jäsen edustaa sellaista kahden osapuolen välillä
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tehtyä sopimusta, jonka perusteella ostetaan tai myydään
kohteena oleva omaisuuserä etukäteen määritettyyn hin
taan tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

ifrs-full

FourYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Neljä vuotta ennen raportoin Tämä jäsen edustaa vuotta, joka päättyi neljä vuotta
tivuotta [member]
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Franchising-maksuista saadut Franchising-maksuista saatujen tuottojen määrä.
tuotot

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchising [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden yleinen käytäntö: IAS 38 119
luokkaa, jotka sisältyvät toisen yhteisön myöntämään
oikeuteen harjoittaa liiketoimintaa käyttäen sen nimeä,
kauppatavaroita, palveluja, menetelmiä, myynninedistä
mistukea, markkinointia ja tarvikkeita. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X duration,
debit

Polttoaine- ja energiakulut

Polttoaineen ja energian kulutuksesta aiheutuvien kulujen yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
määrä.

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

Euroopan unionin virallinen lehti

ForwardContractMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Polttoaine- ja energiakulut
[abstract]

Polttoainekulut

Polttoaineen kulutuksesta aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

L 326/589

X duration,
debit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FundingArrangementsOfDe
finedBenefitPlansAxis

axis

Etuuspohjaisten järjestelyjen
rahastointijärjestelyt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 19 138 e

ifrs-full

FundingArrangementsOfDe
finedBenefitPlansMember

member

Etuuspohjaisten järjestelyjen
rahastointijärjestelyt
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia rahastointijärjestelyjen
mukaan jaoteltuja etuuspohjaisia järjestelyjä. Lisäksi se
edustaa ”Etuuspohjaisten järjestelyjen rahastointijärjeste
lyt” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IAS 19 138 e

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Futuurisopimus [member]

Tämä jäsen edustaa sellaista standardoitua, pörssinotee
rattua sopimusta, jonka perusteella ostetaan tai myydään
kohteena oleva omaisuuserä etukäteen määritettyyn hin
taan tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecog
nitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) jaksotet
tuun hankintamenoon arvos
tettujen rahoitusvarojen kir
jaamisesta pois taseesta

Voitot (tai tappiot) jaksotettuun hankintamenoon arvos
tettujen rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta. [Viit
taus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 aa

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecog
nitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCostAbstract

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Voitot (tai tappiot) jaksotet
tuun hankintamenoon arvos
tettujen rahoitusvarojen kir
jaamisesta pois taseesta
[abstract]

FI

ifrs-full

L 326/590

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Kuoletetun rahoitusvelan kir
janpitoarvon ja maksetun
vastikkeen välisestä erotuk
sesta kirjattu voitto (tai
tappio)

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuoletetun rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja velkojalle
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
maksetun vastikkeen (liikkeeseen lasketut oman pääoman IFRIC 19 11
ehtoiset instrumentit) arvostuksen välisestä erotuksesta
kirjattu voitto (tai tappio). [Viittaus: Kirjanpitoarvo
[member]]

GainLossArisingFromDiffer
enceBetweenCarrying
AmountOfFinancialLiabilityEx
tinguishedAndConsidera
tionPaid

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan X duration,
cialAssetsAtDateOfTransfer
credit

Taseesta pois kirjatuista
Taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista varojen siirto
rahoitusvaroista siirtopäivänä päivänä kirjattu voitto (tai tappio). [Viittaus:
kirjattu voitto (tai tappio)
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42G a

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan X duration,
cialAssetsRepresentingGreatest credit
TransferActivity

Siirroista kirjattu voitto (tai
Rahoitusvarojen siirroista kirjattu voitto (tai tappio) sillä
tappio) ajanjaksona, jona siir raportointikauden ajanjaksolla, jona siirtoja tapahtui eni
toja tapahtui eniten
ten, jos raportointikaudella tapahtuneista (taseesta pois
kirjaamisen edellytykset täyttävistä) siirroista saatujen
maksujen kokonaismäärä ei jakautunut tasaisesti rapor
tointikaudelle. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42G c ii

ifrs-full

GainLossOnCessationOfCon
X duration,
solidationOfSubsidiariesDue
credit
ToChangeOfInvestmentEntityS
tatus

Tytäryritysten yhdistelyn
lopettamisesta sijoitusyhtei
söstatuksen muutoksen
vuoksi aiheutunut voitto (tai
tappio)

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

X duration,
credit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Tytäryritysten yhdistelyn lopettamisesta sijoitusyhteisösta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuksen muutoksen vuoksi aiheutunut voitto (tai tappio). IFRS 12 9 B
[Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]; Tytäryri
tykset [member]]
L 326/591

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Voitto (tai tappio) suojaus
kohteen käyvän arvon muu
toksesta, jota käytetään
perustana kirjattaessa suo
jauksen tehottomuutta

Voitto (tai tappio) suojauskohteen käyvän arvon muutok tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sesta, jota käytetään perustana kirjattaessa suojauksen
IFRS 7 24B a iv, tilinpäätöksessä
tehottomuutta. Suojauksen tehottomuudella tarkoitetaan esitettävät tiedot: IFRS 7 24B b i
sitä, missä määrin suojausinstrumentin käyvän arvon tai
rahavirtojen muutokset ovat suurempia tai pienempiä
kuin suojauskohteen käyvän arvon tai rahavirtojen
muutokset.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue X duration,
OfHedgingInstrumentUsedAs credit
BasisForRecognisingHedgeInef
fectiveness

Voitto (tai tappio) suojausin
strumentin käyvän arvon
muutoksesta, jota käytetään
perustana kirjattaessa suo
jauksen tehottomuutta

Voitto (tai tappio) suojausinstrumentin käyvän arvon
muutoksesta, jota käytetään perustana kirjattaessa suo
jauksen tehottomuutta. Suojauksen tehottomuudella tar
koitetaan sitä, missä määrin suojausinstrumentin käyvän
arvon tai rahavirtojen muutokset ovat suurempia tai pie
nempiä kuin suojauskohteen käyvän arvon tai rahavirto
jen muutokset.

ifrs-full

X duration,
GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefinedBene debit
fitAssetToAssetCeiling

Voitto (tai tappio) muutok
sesta vaikutuksessa, joka
aiheutuu etuuspohjaisen
netto-omaisuuserän rajoittu
misesta omaisuuserän enim
mäismäärään, etuuspohjainen
nettovelka (tai -omaisuuserä)

Sellaisen vaikutuksen muutoksesta, joka aiheutuu etuus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pohjaisen netto-omaisuuserän rajoittumisesta omaisuuse IAS 19 141 c iv
rän enimmäismäärään, lukuun ottamatta korkotuottoihin
tai -kuluihin sisältyviä määriä, johtuvan voiton (tai tap
pion) aiheuttama etuuspohjaisen nettovelan (tai -omai
suuserän) vähennys (tai lisäys). [Viittaus: Korkotuotot;
Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Korkokulut
(-tuotot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 A c

Euroopan unionin virallinen lehti

GainLossOnChangeInFairValue X duration,
OfHedgedItemUsedAsBasisFor credit
RecognisingHedgeIneffective
ness

FI

ifrs-full

L 326/592

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Voitto (tai tappio) muutok
sesta vaikutuksessa, joka
aiheutuu korvauksensaantioi
keuksien rajoittumisesta
omaisuuserän enimmäismää
rään, korvauksensaantioikeu
det

Sellaisen vaikutuksen muutoksesta, joka aiheutuu kor
vauksensaantioikeuden rajoittumisesta omaisuuserän
enimmäismäärään, lukuun ottamatta korkotuottoihin tai
-kuluihin sisältyviä määriä, johtuvan voiton (tai tappion)
aiheuttama korvauksensaantioikeuksien vähennys (tai
lisäys). [Viittaus: Korkotuotot; Etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä); Korkotuotot, korvauksensaantioikeu
det]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFi
nancialInstrumentAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIs
UsedToManageCreditRisk

X duration,
credit

Voitto (tai tappio), joka joh
tuu rahoitusinstrumentin
nimenomaisesta luokittelusta
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavaksi, koska
luottoriskin hallintaan käyte
tään luottojohdannaista

Voitto (tai tappio), joka on kirjattu, kun rahoitusinstru
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mentti tai suhteellinen osuus siitä on nimenomaisesti
IFRS 7 24G b
luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vaksi, koska kyseisen rahoitusinstrumentin luottoriskin
hallintaan käytetään luottojohdannaista. [Viittaus: Luotto
riski [member]; Johdannaiset [member]; Rahoitusinstru
mentit, luokka [member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Suojauksen tehottomuudesta
johtuva voitto (tai tappio)

Suojauksen tehottomuudesta johtuva voitto (tai tappio). tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Suojauksen tehottomuudella tarkoitetaan sitä, missä mää IFRS 7 24C a i
rin suojausinstrumentin käyvän arvon tai rahavirtojen
muutokset ovat suurempia tai pienempiä kuin suojaus
kohteen käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessAbstract

L 326/593

Suojauksen tehottomuudesta
johtuva voitto (tai tappio)
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 c iv

Euroopan unionin virallinen lehti

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimbursemen
tRightsToAssetCeiling

FI

ifrs-full

16.12.2019
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu suojauksen tehotto
muudesta johtuva voitto (tai
tappio)

Suojauksen tehottomuudesta johtuva voitto (tai tappio),
joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Suojauksen tehottomuudesta johtuva voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C a i

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjattu
suojauksen tehottomuudesta
johtuva voitto (tai tappio)

Suojauksen tehottomuudesta johtuva voitto (tai tappio),
joka on kirjattu tulosvaikutteisesti. [Viittaus: Suojauksen
tehottomuudesta johtuva voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C a ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Uudelleen määrittämisestä
johtuva voitto (tai tappio),
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
(tai lisäys), joka johtuu kyseisen etuuspohjaisen nettove
lan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä. [Viit
taus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 c

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursemen
tRightsAbstract

Uudelleen määrittämisestä
johtuva voitto (tai tappio),
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä) [abstract]

X duration,
debit

Uudelleen määrittämisestä
johtuva voitto (tai tappio),
korvauksensaantioikeudet

Korvauksensaantioikeuksien uudelleen määrittämisestä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuva korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys). IAS 19 141 c
[Viittaus: Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

16.12.2019

Uudelleen määrittämisestä
johtuva voitto (tai tappio),
korvauksensaantioikeudet
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
GainLossRecognisedAsRe
credit
sultOfRemeasuringToFairVal
ueEquityInterestInAcquiree
HeldByAcquirerBeforeBusiness
Combination

Voitto (tai tappio), joka on
kirjattu hankkijaosapuolella
hankinnan kohteessa ennen
liiketoimintojen yhdistämistä
olleen oman pääoman ehtoi
sen osuuden arvostamisesta
käypään arvoon

Voitto (tai tappio), joka on kirjattu hankkijaosapuolella
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hankinnan kohteessa ennen liiketoimintojen yhdistämistä IFRS 3 B64 p ii
olleen oman pääoman ehtoisen osuuden arvostamisesta
käypään arvoon. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnFinan
cialInstrumentsWhoseFairVal
uePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasured

X duration,
credit

Voitto (tai tappio), joka on
kirjattu sellaisten rahoitusin
strumenttien taseesta pois
kirjaamisesta, joiden käypä
arvo ei aiemmin ollut luotet
tavasti määritettävissä

Voitto (tai tappio), joka on kirjattu sellaisten rahoitusin
strumenttien taseesta pois kirjaamisesta, joiden käypä
arvo ei aiemmin ollut luotettavasti määritettävissä. [Viit
taus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMea
surementToFairValueLessCost
sToSellOrOnDisposalOfAsset
sOrDisposalGroupsConstitut
ingDiscontinuedOperation

X duration,
credit

Voitto (tai tappio), joka on
kirjattu lopetetun toiminnon
muodostavien omaisuuserien
tai luovutettavien erien ryh
mien arvostamisesta käypään
arvoon vähennettynä myyn
nistä aiheutuvilla menoilla tai
niiden luovutuksesta

Voitto (tai tappio), joka on kirjattu lopetetun toiminnon tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryh IFRS 5 33 b iii
män (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähen
nettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai niiden luovu
tuksesta. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifi
ableAssetsAcquiredOrLiabili
tiesAssumedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Voitto (tai tappio), joka liittyy
liiketoimintojen yhdistämi
sessä hankittuihin yksilöitä
vissä oleviin varoihin tai vas
tattaviksi otettuihin velkoihin
ja on kooltaan, luonteeltaan
tai esiintymistiheydeltään sel
lainen, että sen esittämisellä
on merkitystä syntyneen
yhteisökokonaisuuden tilin
päätöksen ymmärtämisen
kannalta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Voitto (tai tappio), joka sekä: (a) liittyy liiketoimintojen
yhdistämisessä hankittuihin yksilöitävissä oleviin varoihin IFRS 3 B67 e
tai vastattaviksi otettuihin velkoihin; ja (b) on kooltaan,
luonteeltaan tai esiintymistiheydeltään sellainen, että sen
esittämisellä on merkitystä syntyneen yhteisökokonaisuu
den tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta. [Viittaus: Lii
ketoimintojen yhdistäminen [member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 30 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/595

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWrittenOff credit

Voitto aiemmin kuluiksi kir
jattujen lainojen ja ennakko
jen palautuksista

Voitto aiemmin kuluiksi kirjattujen lainojen ja ennakko
jen palautuksista.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X duration,
credit

Edullisesta kaupasta kirjattu
voitto

Sellaisessa liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatun voiton tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä, jossa hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja IFRS 3 B64 n i
vastattaviksi otettujen velkojen nettomäärä ylittää luovu
tetun vastikkeen, määräysvallattomilla omistajilla hankin
nan kohteessa olevan osuuden ja hankkija-osapuolella
hankinnan kohteessa aiemmin olleen oman pääoman
ehtoisen osuuden käyvän arvon yhteenlasketun määrän.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

GainsArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
credit

Voitot, jotka aiheutuvat jak
sotettuun hankintamenoon
arvostettujen rahoitusvarojen
kirjaamisesta pois taseesta

Laajaan tuloslaskelmaan merkitty voitto, joka aiheutuu
jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusva
rojen kirjaamisesta pois taseesta. [Viittaus: Jaksotettuun
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffer
enceBetweenPreviousCarrying
AmountAndFairValueOfFinan
cialAssetsReclassifiedAsMea
suredAtFairValue

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat sellaisten rahoitusvaro
jen aiemman jaksotetun han
kintamenon ja käyvän arvon
välisestä erosta, joiden luokit
telua on muutettu siirtämällä
ne pois jaksotettuun hankin
tamenoon arvostettavien ryh
mästä käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien
ryhmään

Voitot (tai tappiot), jotka johtuvat sellaisten rahoitusvaro tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen aiemman jaksotetun hankintamenon ja käyvän arvon IAS 1 82 ca
välisestä erosta, joiden luokittelua on muutettu siirtä
mällä ne pois jaksotettuun hankintamenoon arvostetta
vien ryhmästä käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien ryhmään. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Jak
sotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

FI

ifrs-full

L 326/596

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 A

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Myynti- ja takaisinvuokraus Myynti- ja takaisinvuokraustapahtumista syntyneet voitot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tapahtumista syntyneet voitot (tai tappiot).
IFRS 16 53 i
(tai tappiot)

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
debit

Velvoitteen täyttämisestä joh
tuvat voitot (tai tappiot),
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsale X duration,
credit
FinancialAssets

ifrs-full

GainsLossesOnCash
FlowHedgesBeforeTax

ifrs-full

GainsLossesOnCash
FlowHedgesNetOfTax

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu velvoitteen täyttämisestä. Velvoit IAS 19 141 d
teen täyttäminen on liiketoimi, joka poistaa kaikki vastai
set oikeudelliset tai tosiasialliset velvoitteet, jotka koske
vat kaikkia etuuspohjaisen järjestelyn kautta annettavia
etuuksia tai osaa niistä, kun kyseessä ei ole järjestelyn
ehdoissa määrätty ja vakuutusmatemaattisiin oletuksiin
sisältyvä etuuksien maksaminen työntekijöille tai näiden
puolesta. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omai
suuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Vakuutus
matemaattiset oletukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

X duration,
credit

Rahavirran suojauksista syn
tyneet voitot (tai tappiot),
ennen veroja

Rahavirran suojauksista syntyneet voitot (tai tappiot),
jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, ennen
veroja. [Viittaus: Rahavirran suojaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

X duration,
credit

Rahavirran suojauksista syn
tyneet voitot (tai tappiot),
verot huomioon otettuina

Rahavirran suojauksista syntyneet voitot (tai tappiot),
jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, verot huo
mioon otettuina. [Viittaus: Rahavirran suojaukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

L 326/597

Voitot (tai tappiot) myytävissä Voitot (tai tappiot) myytävissä olevista rahoitusvaroista.
olevista rahoitusvaroista
[Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesArisingFromSale
AndLeasebackTransactions

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueEstimatesOfBiologicalAs
setsForCurrentPeriod

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) biologis
ten hyödykkeiden myynnistä
aiheutuvilla menoilla vähen
netyn käyvän arvon muutok
sesta tarkasteltavana olevalla
kaudella

Voitot (tai tappiot), jotka ovat syntyneet biologisten hyö
dykkeiden myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn
käyvän arvon muutoksesta tarkasteltavana olevalla kau
della. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivatives

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) johdan
naisten käyvän arvon
muutoksesta

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh yleinen käytäntö: IAS 1 85
tuvat johdannaisten käyvän arvon muutoksesta. [Viittaus:
Johdannaiset [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasis
SpreadsBeforeTax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) eri valuut
tojen välisten viitekoronvaih
tosopimusten preemioiden
arvonmuutoksesta, ennen
veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka johtuvat eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtoso IAS 1 91 b
pimusten preemioiden arvonmuutoksesta, ennen veroja.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue X duration,
OfForeignCurrencyBasisSpread credit
sNetOfTax

Voitot (tai tappiot) eri valuut
tojen välisten viitekoronvaih
tosopimusten preemioiden
arvonmuutoksesta, verot
huomioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka johtuvat eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtoso IAS 1 91 a
pimusten preemioiden arvonmuutoksesta, verot huo
mioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue X duration,
OfForwardElementsOfForward credit
ContractsBeforeTax

Voitot (tai tappiot) termiini
sopimusten korko-osuuden
arvonmuutoksesta, ennen
veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat termiinisopimusten korko-osuuden arvon
muutoksesta, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät]

L 326/598

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 40
FI

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b

Euroopan unionin virallinen lehti

Voitot (tai tappiot) johdan
naisten käyvän arvon muu
toksesta [abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat termiinisopimusten korko-osuuden arvon
muutoksesta, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsBefore
Tax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) optioiden
aika-arvon arvonmuutok
sesta, ennen veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat optioiden aika-arvon arvonmuutoksesta,
ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsNetOf
Tax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) optioiden
aika-arvon arvonmuutok
sesta, verot huomioon
otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat optioiden aika-arvon arvonmuutoksesta,
verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

X duration,
credit

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
sijoituskiinteistöistä

Luovutusvoitot (tai -tappiot) sijoituskiinteistöistä. [Viit
taus: Sijoituskiinteistöt]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertiesAbstract

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
sijoituskiinteistöistä [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn X duration,
vestmentPropertyCarriedAtCos credit
tOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
sijoituskiinteistöistä, jotka on
merkitty taseeseen hankinta
menoon tai IFRS 16:n mukai
sesti käyvän arvon mallia
sovellettaessa

Luovutusvoitot (tai -tappiot) sijoituskiinteistöistä, jotka
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
on merkitty taseeseen hankintamenoon tai IFRS 16:n
IAS 40 78 d iii
mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa. [Viittaus:
Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käy
vän arvon mallia sovellettaessa [member]; Sijoituskiinteis
töt]

L 326/599

Voitot (tai tappiot) termiini
sopimusten korko-osuuden
arvonmuutoksesta, verot
huomioon otettuina

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnChangeInValue X duration,
OfForwardElementsOfForward credit
ContractsNetOfTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
sijoituksista

Dokumentaation nimike

Luovutusvoitot (tai -tappiot) sijoituksista.

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestments

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssetsAbstract

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
pitkäaikaisista varoista
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOth X duration,
credit
erNoncurrentAssets

Luovutusvoitot (tai -tappiot) Luovutusvoitot (tai -tappiot) muista pitkäaikaisista
muista pitkäaikaisista varoista varoista. [Viittaus: Muut pitkäaikaiset varat]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 d

FI

X duration,
credit

Nimike

L 326/600

Etuliite

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
sijoituksista [abstract]

X duration,
credit

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
pitkäaikaisista varoista

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98

Luovutusvoitot (tai -tappiot) aineellisista käyttöomaisuus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hyödykkeistä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyö
IAS 1 98 c
dykkeet]

16.12.2019

Luovutusvoitot (tai -tappiot)
aineellisista käyttöomaisuus
hyödykkeistä [abstract]

Luovutusvoitot (tai -tappiot) pitkäaikaisista varoista. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
taus: Pitkäaikaiset varat]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Muuntoeroista johtuvat voi Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
tot (tai tappiot), ennen veroja jotka ovat syntyneet ulkomaisten yksikköjen tilinpäätök
siin liittyvistä muuntoeroista, ennen veroja. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Muuntoeroista johtuvat voi
tot (tai tappiot), verot huo
mioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka ovat syntyneet ulkomaisten yksikköjen tilinpäätök
siin liittyvistä muuntoeroista, verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffer X duration,
encesOnTranslationRecognised credit
InProfitOrLoss

Valuuttakurssivoitto (tai
-tappio)

Ulkomaan rahan määräisistä liiketoimista johtuvat tulos
vaikutteisesti kirjatut kurssierot lukuun ottamatta kurssie
roja, jotka johtuvat IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusinstrumenteista.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 52 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 7
A Rahavirtalaskelma muulle
yhteisölle kuin rahoituslaitokselle

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust X duration
mentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

Voitot (tai tappiot) fyysisistä
muutoksista johtuvista käy
pää arvoa koskevista oikai
suista, biologiset hyödykkeet

Voitot (tai tappiot) biologisten hyödykkeiden myynnistä
esimerkki: IAS 41 51, esimerkki:
aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutok IAS 41 esimerkki 1 XYZ Dairy
sista, jotka johtuvat fyysisistä muutoksista. [Viittaus: Bio Ltd
logiset hyödykkeet]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust X duration
mentAttributableTo
PriceChangesBiologicalAssets

Voitot (tai tappiot) hinnan
muutoksista johtuvista käy
pää arvoa koskevista oikai
suista, biologiset hyödykkeet

Voitot (tai tappiot) biologisten hyödykkeiden myynnistä
aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutok
sista, jotka johtuvat markkinoilla tapahtuneista hinnan
muutoksista. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationBeforeTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

esimerkki: IAS 41 51, esimerkki:
IAS 41 esimerkki 1 XYZ Dairy
Ltd
L 326/601

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssetsAbstract

Käypää arvoa koskevista
oikaisuista johtuvat voitot (tai
tappiot), biologiset hyödyk
keet [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust X duration
mentInvestmentProperty

Käypää arvoa koskevista
Sijoituskiinteistön käyvän arvon muutoksista johtuvat
oikaisuista johtuvat voitot (tai voitot (tai tappiot). [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]
tappiot), sijoituskiinteistöt

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76 d

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtAmortisedCost

X duration,
credit

Jaksotettuun hankintame
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusva
noon arvostettavista rahoitus roista johtuvat voitot (tai tappiot). [Viittaus: Jaksotettuun
varoista johtuvat voitot (tai
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]
tappiot)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a vi

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a i

Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusvaroista. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50 a

16.12.2019

Käypää arvoa koskevista
Voitot (tai tappiot) biologisten hyödykkeiden myynnistä
oikaisuista johtuvat voitot (tai aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutok
tappiot), biologiset
sista, jotka johtuvat sekä fyysisistä muutoksista että
hyödykkeet
markkinoilla tapahtuneista hinnanmuutoksista. [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnFairValueAdjust X duration
mentBiologicalAssets

FI

ifrs-full

L 326/602

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitial
Recognition

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

Viitteet

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista, kaupankäyntitarkoi
tuksessa pidettäviksi
luokitellut

Voitot (tai tappiot) sellaisista käypään arvoon tulosvaikut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavista rahoitusvaroista, jotka on luoki
IFRS 7 20 a i – Voimassaolon
teltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. [Viittaus:
päättymispäivä 1.1.2021
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitus
varat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut;
Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusvaroista]

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti
luokitellut

Voitot (tai tappiot) sellaisista käypään arvoon tulosvaikut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavista rahoitusvaroista, jotka on alkupe IFRS 7 20 a i
räisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut] Voitot (tai tappiot) käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusvaroista]

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista, pakollisesti käypään
arvoon arvostettavat

Voitot (tai tappiot) rahoitusvaroista, joiden arvostaminen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista IFRS 9:n IFRS 7 20 a i
mukaisesti. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon
arvostettavat] Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavista rahoitusvaroista;
Rahoitusvelat]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnFinancialAsset X duration,
sAtFairValueThroughProfitOr credit
LossClassifiedAsHeldForTrading

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/603

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FI

Elementin nimi / URI-rooli

L 326/604

Etuliite

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
vista rahoitusvaroista, ennen
veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot)
rahoitusvaroista, jotka arvostetaan käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta, ennen veroja. [Viittaus:
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 20 a viii

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
vista rahoitusvaroista, verot
huomioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot)
rahoitusvaroista, jotka arvostetaan käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta, verot huomioon otet
tuina. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan
tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset X duration,
sReclassifiedOutOfAvailablefor credit
saleFinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) rahoitus
varoista, joiden luokittelua on
muutettu siirtämällä ne pois
myytävissä olevista rahoitus
varoista

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot) rahoitusva
roista, joiden luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois
myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmästä. [Viittaus:
Myytävissä olevat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen
erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfi
tOrLossRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) rahoitus
varoista, joiden luokittelua on
muutettu siirtämällä ne pois
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavista rahoi
tusvaroista

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot) rahoitusva
roista, joiden luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois
käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien ryh
mästä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumenteista joh
tuvat voitot (tai tappiot)
[abstract]

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) jaksotet
Voitot (tai tappiot) jaksotettuun hankintamenoon arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuun hankintamenoon arvos tetuista rahoitusveloista. [Viittaus: Jaksotettuun hankinta IFRS 7 20 a v
tetuista rahoitusveloista
menoon arvostettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusve
loista

Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulosvaikutteisesti
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettavista rahoitusveloista. [Viittaus: Käypään arvoon IFRS 7 20 a i
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeldFor
Trading

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusve
loista, kaupankäyntitarkoituk
sessa pidettäviksi luokitellut

Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusveloista, kaupankäyntitarkoituk
sessa pidettäviksi luokitellut. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat; Voitot (tai
tappiot) käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vista rahoitusveloista]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a i

L 326/605

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusve
loista, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti
luokitellut

Voitot (tai tappiot) sellaisista käypään arvoon tulosvaikut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
teisesti arvostettavista rahoitusveloista, jotka on alkupe
IFRS 7 20 a i
räisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut; Voitot (tai tappiot) käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusveloista]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAt
tributableToHedgedRisk

X duration,
credit

Suojattavasta riskistä johtuvat Suojattavasta riskistä johtuvat voitot (tai tappiot) käyvän
voitot (tai tappiot) suojaus
arvon suojausten suojauskohteista. [Viittaus: Käyvän
kohteesta, käyvän arvon
arvon suojaukset [member]]
suojaukset

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpera
tionsBeforeTax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) ulkomai
siin yksikköihin tehtyjen net
tosijoitusten suojauksista,
ennen veroja

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksista syntyneet voitot (tai tappiot), jotka on kirjattu
muihin laajan tuloksen eriin, ennen veroja. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 102 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpera
tionsNetOfTax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) ulkomai
siin yksikköihin tehtyjen net
tosijoitusten suojauksista,
verot huomioon otettuina

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksista syntyneet voitot (tai tappiot), jotka on kirjattu
muihin laajan tuloksen eriin, verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 102 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.13 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E a

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedAsUponIni
tialRecognition

FI

ifrs-full

L 326/606

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Suojausinstrumentista johtu
vat voitot (tai tappiot), käy
vän arvon suojaukset

Suojausinstrumenteista johtuvat voitot (tai tappiot) käy
vän arvon suojauksissa. [Viittaus: Käyvän arvon suojauk
set [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 a i – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturity
Investments

X duration,
credit

Eräpäivään asti pidettävistä
sijoituksista johtuvat voitot
(tai tappiot)

Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista johtuvat voitot
(tai tappiot). [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a iii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfCashFlowHedgesRecog
nisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjatut
Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot) rahavirran
voitot (tai tappiot) rahavirran suojausten tehottomasta osuudesta. [Viittaus: Rahavirran
suojausten tehottomuudesta suojaukset [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
X duration,
sOfHedgesOfNetInvestmentsIn credit
ForeignOperations

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) ulkomai
siin yksikköihin tehtyjen net
tosijoitusten suojausten
tehottomuudesta

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot) ulkomaisiin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojausten tehotto IFRS 7 24 c – Voimassaolon
masta osuudesta. [Viittaus: Ulkomaisiin yksikköihin teh päättymispäivä 1.1.2021
tyjen nettosijoitusten suojaukset [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni
tionOfBiologicalAssetsForCur
rentPeriod

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot), jotka ovat
syntyneet tarkasteltavana ole
valla kaudella biologisten
hyödykkeiden ja maatalous
tuotteiden alkuperäisestä
kirjaamisesta

Niiden voittojen (tai tappioiden) yhteismäärä, jotka ovat
syntyneet tarkasteltavana olevalla kaudella biologisten
hyödykkeiden ja maataloustuotteiden alkuperäisestä kir
jaamisesta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

Oikeudenkäynnin seurauk
sena maksetuista korvauk
sista johtuvat voitot (tai
tappiot)

Voitot (tai tappiot), jotka johtuvat oikeudenkäynnin seu
rauksena maksetuista korvauksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 f

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/607

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAn
dReceivables

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPo X duration,
sition
credit

Monetaarisesta nettoposi
tiosta johtuvat voitot (tai
tappiot)

Voitot (tai tappiot), jotka edustavat ei-monetaaristen
varojen, oman pääoman ja laajan tuloslaskelman erien ja
indeksiin sidottujen varojen ja velkojen oikaisemisesta
aiheutuvaa eroa hyperinflaatiomaissa tehtävässä
raportoinnissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 29 9

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnNetMove
credit
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

Voitot (tai tappiot) hintasään
telystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutok
sesta, joka liittyy tulosvaikut
teisiksi siirrettäviin eriin,
ennen veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot)
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutoksesta, joka liittyy tulosvaikutteisiksi siirrettäviin
eriin, ennen veroja. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot [member]; Muut laajan tuloksen
erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 22 b

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnNetMove
credit
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

Voitot (tai tappiot) hintasään
telystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutok
sesta, joka liittyy tulosvaikut
teisiksi siirrettäviin eriin,
verot huomioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot)
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutoksesta, joka liittyy tulosvaikutteisiksi siirrettäviin
eriin, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]; Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 22 b

X duration,
credit

FI

Oikeudenkäynnin seurauk
sena maksetuista korvauk
sista johtuvat voitot (tai tap
piot) [abstract]

L 326/608

Etuliite

Lainoista ja muista saamisista Lainoista ja muista saamisista johtuvat voitot (tai tap
johtuvat voitot (tai tappiot)
piot). [Viittaus: Lainat ja muut saamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a iv – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) myytävissä
olevien rahoitusvarojen
uudelleenarvostamisesta,
ennen veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat myytävissä olevien rahoitusvarojen uudel
leenarvostamisesta, ennen veroja. [Viittaus: Myytävissä
olevat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsNetOfTax

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot) myytävissä
olevien rahoitusvarojen
uudelleenarvostamisesta,
verot huomioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka johtuvat myytävissä olevien rahoitusvarojen uudel
leenarvostamisesta, verot huomioon otettuina. [Viittaus:
Myytävissä olevat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIn
creaseInFairValueLessCost
sToSellNotInExcessOfRecog
nisedCumulativeImpairment
Loss

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat siitä, että käypä arvo
vähennettynä myynnistä
aiheutuvilla menoilla myö
hemmin nousee, ylittämättä
kirjattuja kertyneitä arvon
alentumistappioita tai kirjat
tua kirjanpitoarvon alenta
mista, myynnistä aiheutuvilla
menoilla vähennetyn käyvän
arvon suuruiseksi

Myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vutettavien erien ryhmistä syntyneet voitot, jotka johtu IFRS 5 41 c
vat siitä, että käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheu
tuvilla menoilla myöhemmin nousee (voitot eivät saa ylit
tää kirjattuja kertyneitä arvonalentumistappioita), ja tap
piot, jotka johtuvat kirjanpitoarvon alentamisesta myyn
nistä aiheutuvilla menoilla vähennettyä käypää arvoa
vastaavaksi.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
lukuun ottamatta valuutta
kurssieroja, arvostaminen
käypään arvoon, varat

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka aiheutuvat varojen arvostamisesta käypään arvoon,
lukuun ottamatta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Muut laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsBeforeTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii

L 326/609

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka aiheutuvat yhteisön omien oman pääoman ehtois
ten instrumenttien arvostamisesta käypään arvoon,
lukuun ottamatta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
lukuun ottamatta valuutta
kurssieroja, arvostaminen
käypään arvoon, velat

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii
jotka aiheutuvat velkojen arvostamisesta käypään arvoon,
lukuun ottamatta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementAssets

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
valuuttakurssierot mukaan
lukien, arvostaminen käypään
arvoon, varat

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka aiheutuvat varojen arvostamisesta käypään arvoon,
valuuttakurssierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementAssetsAbstract

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, varat [abstract]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e ii

16.12.2019

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
lukuun ottamatta valuutta
kurssieroja, arvostaminen
käypään arvoon, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferences
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/610

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
valuuttakurssierot mukaan
lukien, arvostaminen käypään
arvoon, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset instrumen
tit [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementLiabilities

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
valuuttakurssierot mukaan
lukien, arvostaminen käypään
arvoon, velat

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, velat [abstract]

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
jotka aiheutuvat yhteisön omien oman pääoman ehtois
ten instrumenttien arvostamisesta käypään arvoon,
valuuttakurssierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e ii

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka aiheutuvat velkojen arvostamisesta käypään arvoon, IFRS 13 93 e ii
valuuttakurssierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Muut laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeFairVal
ueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/611

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut valuuttakurssieroista yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii
johtuvat voitot (tai tappiot), jotka aiheutuvat varojen
arvostamisesta käypään arvoon. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut valuuttakurssieroista
johtuvat voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut valuuttakurssieroista yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii
johtuvat voitot (tai tappiot), jotka aiheutuvat yhteisön
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvosta
misesta käypään arvoon. [Viittaus: Käypä arvo [member];
Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementLiabilities

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut valuuttakurssieroista
johtuvat voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, velat

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut valuuttakurssieroista yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e ii
johtuvat voitot (tai tappiot), jotka aiheutuvat velkojen
arvostamisesta käypään arvoon. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration,
ComprehensiveIncomeOnFi
credit
nancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut voitot (tai tappiot)
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavista rahoi
tusveloista, alkuperäisen kir
jaamisen yhteydessä tai myö
hemmin nimenomaisesti
luokitellut

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot (tai tappiot)
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sellaisista käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
IFRS 7 20 a i
vista rahoitusveloista, jotka on alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokiteltu täl
laisiksi. [Viittaus: Voitot (tai tappiot) käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusveloista, alkupe
räisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokitellut]

16.12.2019

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjatut valuuttakurssieroista
johtuvat voitot (tai tappiot),
arvostaminen käypään
arvoon, varat

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesRecognisedInOther X duration
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementAssets

FI

ifrs-full

L 326/612

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration,
tOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLosses
ForAssetsHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat kauden lopussa hallussa
olleisiin varoihin liittyvien
realisoitumattomien voittojen
tai tappioiden muutoksesta,
arvostaminen käypään
arvoon

Käypään arvoon arvostettavista varoista syntyneet tulos
vaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat
kauden lopussa hallussa olleisiin varoihin liittyvien reali
soitumattomien voittojen tai tappioiden muutoksesta.
[Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 f

FI

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration,
tOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLosses
ForEntitysOwnEquityInstru
mentsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat kauden lopussa hallussa
olleisiin yhteisön omiin
oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin liittyvien
realisoitumattomien voittojen
tai tappioiden muutoksesta,
arvostaminen käypään
arvoon

Käypään arvoon arvostettavista yhteisön omista oman
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 f
pääoman ehtoisista instrumenteista syntyneet tulosvai
kutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat kau
den lopussa hallussa olleisiin instrumentteihin liittyvien
realisoitumattomien voittojen tai tappioiden muutok
sesta. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration,
tOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLossesFor
LiabilitiesHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat kauden lopussa hallussa
olleisiin velkoihin liittyvien
realisoitumattomien voittojen
tai tappioiden muutoksesta,
arvostaminen käypään
arvoon

Käypään arvoon arvostettavista veloista syntyneet tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat
IFRS 13 93 f
kauden lopussa hallussa olleisiin velkoihin liittyvien reali
soitumattomien voittojen tai tappioiden muutoksesta.
[Viittaus: Käypä arvo [member]]

L 326/613

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) lukuun
ottamatta valuuttakurssieroja,
arvostaminen käypään
arvoon, varat

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat varojen arvostamisesta käypään arvoon, lukuun
ottamatta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) lukuun
ottamatta valuuttakurssieroja,
arvostaminen käypään
arvoon, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
menttien arvostamisesta käypään arvoon, lukuun otta
matta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) lukuun
ottamatta valuuttakurssieroja,
arvostaminen käypään
arvoon, velat

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat velkojen arvostamisesta käypään arvoon, lukuun
ottamatta valuuttakurssieroja. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) valuutta
kurssierot mukaan lukien,
arvostaminen käypään
arvoon, varat

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat varojen arvostamisesta käypään arvoon, valuutta
kurssierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), arvosta
minen käypään arvoon, varat
[abstract]

FI

ifrs-full

L 326/614

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasure
mentLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) valuutta
kurssierot mukaan lukien,
arvostaminen käypään
arvoon, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instru
menttien arvostamisesta käypään arvoon, valuuttakurs
sierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e i

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
tuvat velkojen arvostamisesta käypään arvoon, valuutta
kurssierot mukaan lukien. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e i

Tulosvaikutteisesti kirjatut
Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka joh
voitot (tai tappiot), jotka joh tuvat siitä, että yhteisö on ostanut jälleenvakuutuksen.
tuvat jälleenvakuutuksen
ostamisesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b i – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Tulovaikutteisesti kirjatut voi
tot (tai tappiot), arvostami
nen käypään arvoon, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit
[abstract]

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) valuutta
kurssierot mukaan lukien,
arvostaminen käypään
arvoon, velat

Euroopan unionin virallinen lehti

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), arvosta
minen käypään arvoon, velat
[abstract]

X duration,
credit

L 326/615

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossOnExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementAs
sets

Valuuttakurssieroista johtuvat Valuuttakurssieroista johtuvat tulosvaikutteisesti kirjatut
tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) varojen arvostamisesta käypään
voitot (tai tappiot), arvosta
arvoon. [Viittaus: Käypä arvo [member]]
minen käypään arvoon, varat

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossOnExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

Valuuttakurssieroista johtuvat
tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot), arvosta
minen käypään arvoon,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossOnExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementLia
bilities

Valuuttakurssieroista johtuvat Valuuttakurssieroista johtuvat tulosvaikutteisesti kirjatut
tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) velkojen arvostamisesta käypään
voitot (tai tappiot), arvosta
arvoon. [Viittaus: Käypä arvo [member]]
minen käypään arvoon, velat

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponInitial
RecognitionOrSubsequently

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjatut
voitot (tai tappiot) käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusve
loista, alkuperäisen kirjaami
sen yhteydessä tai myöhem
min nimenomaisesti
luokitellut

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot) sellaisista
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoi IFRS 7 20 a i
tusveloista, jotka on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
tai myöhemmin nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi.
[Viittaus: Voitot (tai tappiot) käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavista rahoitusveloista, alkuperäisen kir
jaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti
luokitellut]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Voitot (tai tappiot), jotka on
kirjattu, kun tytäryritystä
koskeva määräysvalta on
menetetty

Aiemmalle määräysvaltaiselle omistajalle kuuluvat voitot
(tai tappiot), jotka on kirjattu, kun tytäryritystä koskeva
määräysvalta on menetetty.

L 326/616

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i
FI

Valuuttakurssieroista johtuvat tulosvaikutteisesti kirjatut yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i
voitot (tai tappiot) yhteisön omien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien arvostamisesta käypään arvoon.
[Viittaus: Käypä arvo [member]]
Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e i

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19
16.12.2019

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
credit

Voitot johdannaisten käyvän
arvon muutoksesta

Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot, jotka johtuvat johdan
naisten käyvän arvon muutoksesta. [Viittaus: Johdannai
set [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
credit

Luovutusvoitot sijoituskiin
teistöistä

Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä. [Viittaus: Sijoituskiin yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
teistöt]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Luovutusvoitot sijoituksista

Luovutusvoitot sijoituksista.

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
credit

Luovutusvoitot pitkäaikaisista Luovutusvoitot pitkäaikaisista omaisuuseristä. [Viittaus:
omaisuuseristä
pitkäaikaiset varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Luovutusvoitot aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä

Luovutusvoitot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 c

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Voitot oikeudenkäynnin seu
rauksena saatavista
korvauksista

Voitot, jotka johtuvat oikeudenkäynnin seurauksena saa
tavista korvauksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 f

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Rahapelilisenssit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahapelilisenssejä. [Viittaus: Lisens
sit [member]]

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Kaasunjakelu [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön kaasunjakeluun liittyvää
toimintaa.

esimerkki: IFRS 14 IE2, esimerkki:
IFRS 14 33

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 85
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 d

L 326/617

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X duration,
debit

Yleiskulut ja hallinnon kulut

Yhteisön yleisistä ja hallinnollisista toiminnoista aiheutu
vien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Maantieteelliset alueet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 19 138 a,
esimerkki: IFRS 15 B89 b,
esimerkki: IAS 17 96 b –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Maantieteelliset alueet
[member]

esimerkki: IAS 19 138 a,
Tämä jäsen edustaa yhdisteltyjä maantieteellisiä alueita.
Se edustaa myös “Maantieteelliset alueet” -akselin vakioar esimerkki: IFRS 15 B89 b,
voa, jos muita jäseniä ei käytetä.
esimerkki: IAS 17 96 b –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAt member
PointInTimeMember

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dOverTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

FI

ifrs-full

L 326/618

Etuliite

member

Ajan kuluessa luovutettavat
tavarat tai palvelut [member]

Tämä jäsen edustaa ajan kuluessa asiakkaalle luovutetta
via tavaroita tai palveluja. [Viittaus: Ajan kuluessa täytet
tävät suoritevelvoitteet [member]]

esimerkki: IFRS 15 B89 f

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

member

Suoraan kuluttajille myydyt
tavarat [member]

Tämä jäsen edustaa suoraan kuluttajille myytyjä tavaroita. esimerkki: IFRS 15 B89 g

GoodsSoldThroughIntermedi
ariesMember

member

Välikäsien kautta myydyt
tavarat [member]

Tämä jäsen edustaa välikäsien kautta myytyjä tavaroita.

esimerkki: IFRS 15 B89 g

16.12.2019

esimerkki: IFRS 15 B89 f

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhtenä ajankohtana luovutet Tämä jäsen edustaa yhtenä ajankohtana asiakkaalle luo
tavat tavarat tai palvelut
vutettavia tavaroita tai palveluja. [Viittaus: Yhtenä ajan
[member]
kohtana täytettävät suoritevelvoitteet [member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Liikearvo

Sellaisten omaisuuserien arvo, jotka edustavat vastaista
taloudellista hyötyä muista liiketoimintojen yhdistämi
sessä hankituista omaisuuseristä, joita ei yksilöidä yksi
nään eikä merkitä erikseen taseeseen. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWith
outHavingPreviouslyBeenIn
cludedInDisposalGroupClassi
fiedAsHeldForSale

X duration,
credit

Liikearvo, joka on kirjattu
pois taseesta ilman, että se
on aikaisemmin sisältynyt
myytävänä olevaksi luokitel
tuun luovutettavien erien
ryhmään

Sellaisen liikearvon määrä, joka on kirjattu pois taseesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ilman, että se on aikaisemmin sisältynyt myytävänä ole IFRS 3 B67 d iv
vaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään. [Viit
taus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutetta
vien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductible
ForTaxPurposes

X instant,
debit

Liikearvo, jonka odotetaan
olevan vähennyskelpoinen
verotuksessa

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo, jonka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
odotetaan olevan vähennyskelpoinen verotuksessa. [Viit IFRS 3 B64 k
taus: Liikearvo; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Liikearvo [member]

Tämä jäsen edustaa liikearvoa. [Viittaus: Liikearvo]]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjattu Liiketoimintojen yhdistämisen hankinta-ajankohtana kir esimerkki: IFRS 3 B64, esimerkki:
liikearvo
jattu liikearvon määrä. [Viittaus: Liikearvo; Liiketoiminto IFRS 3 IE72
jen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMember member

Julkisen vallan yksiköt asiak
kaana [member]

Tämä jäsen edustaa asiakkaita, jotka ovat julkisen vallan
yksiköitä. [Viittaus: Julkinen valta [member]]

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

Hallussa olevat julkisen vallan
liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset
instrumentit

Yhteisön hallussa olevien julkisen vallan liikkeeseen las
kemien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo.
[Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit; Julkinen valta [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

X instant,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 134 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 135 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d

esimerkki: IAS 36 127

L 326/619

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

Goodwill

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Julkiset avustukset

yleinen käytäntö: IAS 1 55
Sellaisen tuloennakoksi kirjattavan julkisen tuen määrä,
joka toteutetaan siirtämällä voimavaroja yhteisölle, joka
on saamansa tuen vastikkeeksi noudattanut tai noudattaa
tulevaisuudessa tiettyjä sen liiketoimintaa koskevia ehtoja.
Näihin avustuksiin ei lueta sellaista julkista tukea, jonka
arvo ei ole kohtuudella määritettävissä, eikä sellaisia jul
kisen vallan kanssa toteutuvia liiketoimia, jotka eivät ole
erotettavissa yhteisön normaaleista liiketoimista. [Viittaus:
Julkinen valta [member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Julkinen valta [member]

Tämä jäsen edustaa julkishallintoa, sen eri yksikköjä ja
muita vastaavia elimiä, jotka voivat olla paikallisia, valta
kunnallisia tai kansainvälisiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

member

Vakuutussopimuksista aiheu
tunut bruttomäärä [member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimuksista aiheutunutta
bruttomäärää. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

member

Bruttomääräinen kirjanpi
toarvo [member]

Tämä jäsen edustaa määrää, johon omaisuuserä merki
tään ennen taseeseen kertyneiden poistojen ja arvonalen
tumistappioiden vähentämistä. [Viittaus: Poistot; Arvon
alentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 38 118 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 54 f,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35M, esimerkki: IFRS 7
35N, yleinen käytäntö: IFRS 7
IG29 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

X instant,
credit
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GovernmentGrants

FI

ifrs-full

L 326/620

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

GrossContractualAmountsRe X instant,
ceivableForAcquiredReceivables debit

Hankittujen saamisten sopi
mukseen perustuva
bruttomäärä

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen saamisten
sopimukseen perustuva bruttomäärä. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

X instant,
GrossFinancialAssetsSetOffA
debit
gainstFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangementsOr
SimilarAgreements

Bruttomääräiset rahoitusva
rat, jotka vähennetään kuitat
tavia rahoitusvelkoja vastaan
tai joita koskevat toimeen
pantavissa olevat yleiset net
toutusjärjestelyt tai vastaa
vanlaiset sopimukset

Sellaisten rahoitusvarojen määrä, jotka vähennetään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvelkoja vastaan, kun: (a) yhteisöllä on tarkastelu IFRS 7 13C b
hetkellä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kirjattu
jen määrien kuittaamiseen; ja (b) yhteisö aikoo joko
toteuttaa suorituksen nettomääräisesti tai realisoida omai
suuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti. [Viittaus:
Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

ifrs-full

X instant,
GrossFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster debit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Bruttomääräiset rahoitusva
rat, jotka kuitataan tai joita
koskevat toimeenpantavissa
olevat yleiset nettoutusjärjes
telyt tai vastaavanlaiset
sopimukset

Sellaisten kirjattujen rahoitusvarojen bruttomäärä, jotka
joko kuitataan tai joita koske toimeenpantavissa oleva
yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

X instant,
GrossFinancialLiabilities
credit
SetOffAgainstFinancialAs
setsSubjectToOffsettingEnforce
ableMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreements

Bruttomääräiset rahoitusvelat,
jotka vähennetään kuitattavia
rahoitusvaroja vastaan tai
joita koskevat toimeenpanta
vissa olevat yleiset nettoutus
järjestelyt tai vastaavanlaiset
sopimukset

Sellaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka vähennetään
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvaroja vastaan, kun: (a) yhteisöllä on tarkastelu IFRS 7 13C b
hetkellä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kirjattu
jen määrien kuittaamiseen; ja (b) yhteisö aikoo joko
toteuttaa suorituksen nettomääräisesti tai realisoida omai
suuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti. [Viittaus:
Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSubject X instant,
ToOffsettingEnforceableMaster credit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Bruttomääräiset rahoitusvelat,
jotka kuitataan tai joita kos
kevat toimeenpantavissa ole
vat yleiset nettoutusjärjestelyt
tai vastaavanlaiset
sopimukset

Sellaisten kirjattujen rahoitusvelkojen bruttomäärä, jotka
joko kuitataan tai joita koskee toimeenpantavissa oleva
yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus.
[Viittaus: Rahoitusvelat]

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 h ii
FI
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C a

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C a
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Elementin nimi / URI-rooli
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Bruttomääräiset vuokrasopi
musvelat

Sellaisten sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahavirtojen määrä, jotka liittyvät vuokrasopimusvelkoi IFRS 16 58, esimerkki: IFRS 7
hin ennen rahoitusmenojen vähentämistä. [Viittaus: Vuo B11D a
krasopimusvelat]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Bruttomääräiset luottositou
mukset

Sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirto esimerkki: IFRS 7 B11D e
jen määrä lainan saamiseksi tehdyistä bruttomääräisistä
sitoumuksista.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Bruttokate

Tuottojen määrä vähennettynä myytyjä suoritteita vastaa esimerkki: IAS 1 103
villa kuluilla. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut; Myyntituotot]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

GSM-toimiluvat [member]

Tämä jäsen edustaa GSM-toimilupia (Global System for
Mobile Communications). [Viittaus: Lisenssit ja franchi
sing-oikeudet]

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Takaukset [member]

Tämä jäsen edustaa usein kirjallisesti tehtyjä virallisia
lupauksia, joissa yksi osapuoli sitoutuu vastaamaan toi
sen osapuolen veloista tai velvollisuuksista tai joissa osa
puoli antaa varmennuksen siitä, että tietyt ehdot
täytetään.

esimerkki: IFRS 7 B33

16.12.2019

X instant,
credit
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ifrs-full
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Suojauskohde, omaisuuserät

Omaisuuseräksi kirjattu suojauskohteen määrä. [Viittaus:
Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Suojauskohde, velat

Velaksi kirjattu suojauskohteen määrä. [Viittaus: Suojaus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohteet [member]]
IFRS 7 24B a i

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Suojauskohteet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Suojauskohteet [member]

Tämä jäsen edustaa suojauskohteita. Suojauskohde voi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olla taseeseen merkitty omaisuuserä tai velka, taseeseen
IFRS 7 24 B
merkitsemätön kiinteäehtoinen sitoumus, ennakoitu liike
toimi tai nettosijoitus ulkomaiseen yksikköön. Suojaus
kohde voi olla: (a) yksittäinen erä; tai (b) eristä koostuva
ryhmä (IFRS 9:n kappaleet 6.6.1–6.6.6 ja B6.6.1–B6.6.16
huomioon ottaen). Suojauskohde voi myös olla tällaisen
erän tai eristä koostuvan ryhmän komponentti (ks. IFRS
9:n kappaleet 6.3.7 ja B6.3.7–B6.3.25). Se edustaa myös
“Suojauskohteet”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember member

Sijoitukset hedgerahastoihin
[member]

Tämä jäsen edustaa hedgerahastoihin tehtyjä sijoituksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B a i

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24 B

esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94

L 326/623

X instant,
debit
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ulkomaisiin yksikköihin teh
tyjen nettosijoitusten suo
jaukset [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön sellaisten monetaaristen
erien suojauksia, jotka ovat saamisia ulkomaiselta yksi
költä tai velkoja sille ja joiden suorittamista ei ole suun
niteltu ja joiden suorittaminen ei ole todennäköistä enna
koitavissa olevassa tulevaisuudessa. Ulkomainen yksikkö
on raportoivan yhteisön tytär- tai osakkuusyritys, yhteis
yritys tai toimipaikka, jonka toiminta sijaitsee tai sitä har
joitetaan muussa maassa kuin raportoivan yhteisön koti
maassa tai muussa valuutassa kuin raportoivan yhteisön
valuutassa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 86 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24A,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsAbstract

Ulkomaisiin yksikköihin teh
tyjen nettosijoitusten suo
jaukset [abstract]

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedge X duration,
OfGroupOfItemsWithOffsettin credit
gRiskPositions

Suojausvoitot (tai -tappiot),
jotka syntyvät suojattaessa
sellaisista eristä koostuvaa
ryhmää, joilla on toisensa
kumoavat riskipositiot

Suojausvoitot (tai -tappiot), jotka syntyvät suojattaessa
sellaisista eristä koostuvaa ryhmää, joilla on toisensa
kumoavat riskipositiot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.6.4, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Suojausinstrumentti,
omaisuuserät

Omaisuuseräksi kirjattu suojausinstrumentin määrä.
[Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24A a

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Suojausinstrumentti, velat

Velaksi kirjattu suojausinstrumentin määrä. [Viittaus:
Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24A a

member

16.12.2019

HedgesOfNetInvestmentInFor
eignOperationsMember
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

FI

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24A

HedgingInstrumentsAxis

axis

Suojausinstrumentit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Suojausinstrumentit
[member]

Tämä jäsen edustaa suojausinstrumentteja. Suojausinstru tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mentiksi voidaan määrittää: (a) käypään arvoon tulosvai IFRS 7 23A, tilinpäätöksessä
kutteisesti arvostettava johdannainen, joitakin asetettuja
esitettävät tiedot: IFRS 7 24A
optioita lukuun ottamatta (ks. IFRS 9:n kappale B6.2.4);
(b) käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettava mui
hin rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuin johdannaisvaroi
hin tai -velkoihin kuuluva erä, paitsi jos se on käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi nimenomaisesti
luokiteltu rahoitusvelka, jonka osalta kyseisen velan luot
toriskin muutoksista johtuva käyvän arvon muutos esite
tään muissa laajan tuloksen erissä IFRS 9:n kappaleen
5.7.7 mukaisesti. Kun on kyse valuuttariskiltä suojautu
misesta, muihin rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuin joh
dannaisvaroihin tai -velkoihin kuuluvan erän valuuttaris
kikomponentti voidaan määrittää suojausinstrumentiksi
edellyttäen, ettei se ole sijoitus oman pääoman ehtoiseen
instrumenttiin, jonka osalta yhteisö on valinnut käyvän
arvon muutosten esittämisen muissa laajan tuloksen
erissä IFRS 9:n kappaleen 5.7.5 mukaisesti. Se edustaa
myös “Suojausinstrumentit”-akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCat member
egoryMember

Viitteet

Sellaisten johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 b – Voimassaolon
varojen määrä, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat
kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päättymispäivä 1.1.2021
päivänä ja jotka yhteisö aikoo pitää ja pystyy pitämään
eräpäivään asti, lukuun ottamatta: (a) niitä, jotka yhteisö
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti luo
kittelee kirjattavaksi käypään arvoon tulosvaikutteisesti;
(b) niitä, jotka yhteisö nimenomaisesti luokittelee myytä
vissä oleviksi; ja (c) niitä, jotka vastaavat lainojen ja mui
den saamisten määritelmää. Yhteisö ei saa luokitella
mitään rahoitusvaroja eräpäivään asti pidettäviksi, jos
yhteisö on tilikaudella tai kahden edellisen tilikauden
aikana myynyt eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia tai
muuttanut niiden luokittelua ennen eräpäivää siten, että
näiden erien määrä on ollut vähämerkityksellistä suu
rempi (vähämerkityksellistä suurempi verrattuna eräpäi
vään asti pidettävien sijoitusten kokonaismäärään) muu
toin kuin sellaisin myynnein tai uudelleenluokitteluin,
jotka: (i) tapahtuvat niin lähellä eräpäivää tai rahoitusva
roihin kuuluvan erän lunastuspäivää (esimerkiksi alle
kolme kuukautta ennen eräpäivää), että markkinakoron
muutoksilla ei olisi merkittävää vaikutusta rahoitusvaroi
hin kuuluvan erän käypään arvoon; (ii) toteutuvat sen jäl
keen kun yhteisö on saanut rahoitusvaroihin kuuluvan
erän alkuperäisen pääoman olennaisilta osin takaisin
sopimuksenmukaisina tai ennen eräpäivää tapahtuvina
maksuina; tai (iii) johtuvat sellaisesta yksittäisestä tapah
tumasta, joka ei ole yhteisön määräysvallassa, joka on
kertaluonteinen ja jota yhteisö ei olisi voinut kohtuudella
ennakoida. [Viittaus: Johdannaisvarat; Eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset; Ennakkomaksut]

Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusvarojen eräpäivään asti pidet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tävien sijoitusten ryhmää. [Viittaus: Eräpäivään asti pidet IFRS 7 8 b – Voimassaolon
tävät sijoitukset]
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Osakkeiden toteutunut volali Tämä jäsen edustaa osakkeiden toteutunutta volatiliteet
titeetti, määrittämisessä käy tia, jota käytetään määrittämisessä syöttötietona.
tetty syöttötieto [member]

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/esef_role-000000

role

[000000] Tunnisteita on käy
tettävä, jos raportissa on vas
taavat tiedot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-110000

[110000] Tilinpäätöstä kos
kevat yleiset tiedot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-210000

[210000] Tase, lyhytaikaiset/
pitkäaikaiset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-220000

[220000] Tase, likvidiysjär
jestys

esef_all

role
http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role-310000

[310000] Laaja tuloslas
kelma, tulos, toimintokohtai
nen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-320000

[320000] Laaja tuloslas
kelma, tulos, kululajikohtai
nen

esimerkki: IFRS 13 B36 b

L 326/627
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HistoricalVolatilityForShares
MeasurementInputMember

FI

ifrs-full

Viitteet
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-420000

[420000] Laaja tuloslas
kelma, muut laajan tuloksen
erät ennen veroja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-610000

[610000] Laskelma oman
pääoman muutoksista

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-800100

[800100] Varojen, velkojen
ja oman pääoman tarkemmat
erittelyt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-800200

[800200] Tuottojen ja kulu
jen erittely

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-800400

[800400] Laskelma oman
pääoman muutoksista,
lisätiedot

16.12.2019

[410000] Laaja tuloslas
kelma, muut laajan tuloksen
erät verot huomioon
otettuina
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role
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-800600

[800600] Luettelo tilinpää
töksen laatimisperiaatteista

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-810000

[810000] Liitetiedot – Yritys
tiedot ja lausuma IFRS-stan
dardien noudattamisesta

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-861000

[861000] Liitetiedot – Erä
kohtainen analyysi muista
laajan tuloksen eristä

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-861200

[861200] Liitetiedot – Osake
pääoma, rahastot ja muut
oman pääoman ehtoiset
osuudet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_1_role-880000

[880000] Liitetiedot –
Lisätiedot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_10_role815000

[815000] Liitetiedot – Rapor
tointikauden päättymisen jäl
keiset tapahtumat

role

L 326/629
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liitetiedoista
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_11_role831710

role

[831710] Liitetiedot –
Rakennushankkeet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_12_role835110

role

[835110] Liitetiedot –
Tuloverot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_16_role822100

role

[822100] Liitetiedot –
Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_18_role831110

role

[831110] Liitetiedot –
Myyntituotot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_19_role834480

role

[834480] Liitetiedot – Työ
suhde-etuudet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_2_role-826380

[826380] Liitetiedot –
Vaihto-omaisuus

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_20_role831400

role

[831400] Liitetiedot – Julki
set avustukset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_21_role842000

role

[842000] Liitetiedot –
Valuuttakurssien muutosten
vaikutukset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_23_role836200

role

[836200] Liitetiedot – Vie
raan pääoman menot

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_24_role818000

role

[818000] Liitetiedot – Lähi
piiriin kuuluva osapuoli

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_26_role710000

role

[710000] Laskelma etuuksiin
käytettävissä olevan nettova
rallisuuden muutoksista

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_27_role825480

role

[825480] Liitetiedot – Erillis
tilinpäätös

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_29_role816000

role

[816000] Liitetiedot – Hype
rinflaatiomaissa tehtävä
raportointi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_33_role838000

role

[838000] Liitetiedot – Osake
kohtainen tulos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_34_role813000

role

[813000] Liitetiedot – Osa
vuosikatsaukset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_36_role832410

role

[832410] Liitetiedot – Omai
suuserien arvon alentuminen

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike
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Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

[827570] Liitetiedot – Muut
varaukset, ehdolliset velat ja
ehdolliset varat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_38_role823180

role

[823180] Liitetiedot –
Aineettomat hyödykkeet

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_40_role825100

role

[825100] Liitetiedot – Sijoi
tuskiinteistöt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_41_role824180

role

[824180] Liitetiedot –
Maatalous

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_7_role-510000

[510000] Rahavirtalaskelma,
suora esittämistapa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_7_role-520000

[520000] Rahavirtalaskelma,
epäsuora esittämistapa

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_7_role-800300

[800300] Rahavirtalaskelmat,
lisätiedot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_7_role-851100

[851100] Liitetiedot – Raha
virtalaskelma

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_37_role827570

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike

L 326/632

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_2_role868500

role

[868500] Liitetiedot – Jäsen
ten osuudet osuustoiminnalli
sissa yhteisöissä ja muut vas
taavat instrumentit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_5_role868200

role

[868200] Liitetiedot – Oikeu
det osuuksiin rahastoista,
jotka on tarkoitettu käytöstä
poistamiseen, alkuperäiseen
tilaan palauttamiseen ja
ympäristön kunnostamiseen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_1_role-819100

[819100] Liitetiedot – Ensim
mäinen käyttöönotto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_12_role825700

role

[825700] Liitetiedot – Osuu
det muissa yhteisöissä

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_13_role823000

role

[823000] Liitetiedot – Käy
vän arvon määrittäminen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_14_role824500

role

[824500] Liitetiedot – Hinta
sääntelystä johtuvat siirtyvät
erät

L 326/633

[811000] Liitetiedot – Tilin
päätöksen laatimisperiaatteet,
kirjanpidollisten arvioiden
muutokset ja virheet

Euroopan unionin virallinen lehti

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ias_8_role-811000

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_15_role831150

role

[831150] Liitetiedot – Myyn
tituotot asiakassopimuksista

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_16_role832610

role

[832610] Liitetiedot – Vuo
krasopimukset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_2_role-834120

[834120] Liitetiedot – Osake
perusteisia maksuja koskevat
järjestelyt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_3_role-817000

[817000] Liitetiedot – Liike
toimintojen yhdistäminen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_4_role-836500

[836500] Liitetiedot –
Vakuutussopimukset

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_5_role-825900

[825900] Liitetiedot – Myytä
vänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_6_role-822200

[822200] Liitetiedot – Mine
raalivarantojen etsintä ja
arviointi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390

[822390] Liitetiedot – Rahoi
tusinstrumentit

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike

L 326/634

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/all/ifrs_8_role-871100

[871100] Liitetiedot – Toi
mintasegmentit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_axi_role

role

Akselien yhdistämisen
validoinnit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_cro_role

role

Kauden ylittämisen
validoinnit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_eps_role

role

Osakekohtaisen tuloksen
validoinnit

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901000

role

[901000] Akseli – Takautuva
soveltaminen ja oikaiseminen

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901100

role

[901100] Akseli – Poikkea
minen IFRS-standardin
vaatimuksesta

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901500

role

[901500] Akseli –
Syntymispäivä

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role903000

role

[903000] Akseli – Jatkuvat ja
lopetetut toiminnot

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/635

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

[904000] Akseli – Myytä
vänä oleviksi luokitellut
omaisuuserät ja velat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role913000

role

[913000] Akseli – Konserni
tilinpäätös ja erillistilinpäätös

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/sic_29_role832900

role

[832900] Liitetiedot – Palve
luja koskevat toimilupajärjes
telyt

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_con_role

role

Kontekstin validoinnit

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_fac_role

role

Tietojen ja alaviitteiden
validoinnit

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_man_role

role

Pakollisten merkintöjen
validoinnit

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Erät eivät ole
dimensionaalisesti
hyväksyttäviä

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_equ_role

role

Tietojen vastaavuuden
validoinnit

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role904000

Viitteet

FI

esef_all

Dokumentaation nimike

L 326/636

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role

role

Negatiivisten tietojen
validoinnit 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role

role

Negatiivisten tietojen
validoinnit 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_per_role

role

Prosentteja koskevat
varoitukset

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_pos_role

role

Positiivisten tietojen
validoinnit

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_tech_role

role

Tekniset validoinnit

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs-dim_role990000

role

[990000] Akseli –
Laiminlyönnit

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/
role
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSce
nario

Estää erien oletusarvoisen
käytön (kun sitä ei ole
nimenomaisesti sallittu)
skenaariossa

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSe
gment

Estää erien oletusarvoisen
käytön (kun sitä ei ole
nimenomaisesti sallittu)
segmentissä

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Etuliite

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

role

L 326/637

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Yksilöitävissä olevat hankitut
varat (tai vastattaviksi otetut
velat)

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAsset
sRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen yksilöitävissä esimerkki: IFRS 3 B64 i,
yksilöitävissä olevat aineetto olevien aineettomien hyödykkeiden hankinta-ajankohtana esimerkki: IFRS 3 IE72
mat hyödykkeet
kirjattu määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjusted
ComparativeInformation

text

Oikaisemattomien vertailutie Oikaisemattomien vertailutietojen yksilöiminen tilinpää
tojen yksilöiminen
töksessä.

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Kuvaus hintaindeksistä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Kuvaus yleisestä hintaindeksistä, jota käytetään oikaise
maan sellaisen yhteisön tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja, IAS 29 39 c
jonka toimintavaluutta on hyperinflatorinen.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS-standardit [member]

Tämä jäsen edustaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja
antavan elimen International Accounting Standards
Board (IASB) antamia standardeja ja tulkintoja, joihin
kuuluvat (a) kansainväliset IFRS-tilinpäätösstandardit;
(b) kansainväliset IAS-tilinpäätösstandardit;
(c) IFRIC-tulkinnat; ja (d) SIC-tulkinnat. Se edustaa myös
“Aiemmasta tilinpäätösnormistosta IFRS-standardeihin
siirtymisen taloudellinen vaikutus” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitun yksilöitävissä
esimerkki: IFRS 3 B64 i,
olevan nettovarallisuuden tai vastattaviksi otettujen velko esimerkki: IFRS 3 IE72
jen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Liike
toimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 10 C6B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 11 C13B,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 80 A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 18I,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 130I, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 C27 –
Voimaantulo 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

IdentifiableAssetsAcquiredLia
bilitiesAssumed

FI

ifrs-full

L 326/638

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Arvonalentumistappio

Määrä, joka on kirjattu omaisuuserän tai rahavirtaa tuot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tavan yksikön kirjanpitoarvon vähennykseksi vastaamaan IAS 36 130 b, tilinpäätöksessä
kerrytettävissä olevaa rahamäärää. [Viittaus: Kirjanpi
esitettävät tiedot: IAS 36 130 d ii
toarvo [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecog
nisedFromCostsIncurredToOb
tainOrFulfilContractsWithCus
tomers

X duration,
debit

Arvonalentumistappio, asia
kassopimuksen saamisesta tai
täyttämisestä aiheutuvista
menoista kirjatut
omaisuuserät

Arvonalentumistappion määrä omaisuuseristä, jotka on
kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on
kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä
aiheutuvista menoista; Arvonalentumistappio]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairment
GainAndReversalOfImpair
mentLossDeterminedInAccor
danceWithIFRS9

X duration,
debit

IFRS 9:n mukaisesti määri
tetty arvonalentumistappio
(tai arvonalentumisvoitto ja
arvonalentumistappion
peruutus)

Arvonalentumistappion, arvonalentumisvoiton tai arvon tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
alentumistappion peruutuksen määrä, joka on kirjattu
IAS 1 82 ba
tulosvoittoisesti IFRS 9:n kappaleen 5.5.8 mukaisesti ja
joka johtuu IFRS 9:n luvun 5.5 vaatimusten
soveltamisesta.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs X duration,
debit
sets

Rahoitusvaroista johtuva
arvonalentumistappio

Rahoitusvaroista johtuvan arvonalentumistappion määrä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
[Viittaus: Rahoitusvarat; Arvonalentumistappio]
IFRS 7 20 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 128 b

L 326/639

Ei vielä tuotantokykyiset bio Tämä jäsen edustaa ei vielä tuotantokykyisiä biologisia
esimerkki: IAS 41 43
logiset hyödykkeet [member] hyödykkeitä. Ei vielä tuotantokykyiset biologiset hyödyk
keet ovat hyödykkeitä, joissa ei ole vielä satona korjatta
vissa olevia osia (kun kyseessä ovat kulutettavat biologi
set hyödykkeet) tai jotka eivät pysty tuottamaan säännöl
lisesti satoa (kun kyseessä ovat tuottavat biologiset hyö
dykkeet). [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ImmatureBiologicalAssetsMem member
ber

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

X duration,
ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn debit
come

Muihin laajan tuloksen eriin Muihin laajan tuloksen eriin kirjatun arvonalentumistap tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattu arvonalentumistappio pion määrä. Uudelleenarvostetusta omaisuuserästä joh
IAS 36 126 c, tilinpäätöksessä
tuva arvonalentumistappio kirjataan muihin laajan tulok esitettävät tiedot: IAS 36 129 a
sen eriin siltä osin kuin arvonalentumistappio ei ylitä
samasta omaisuuserästä johtuvaa uudelleenarvostusrahas
toon sisältyvää määrää. [Viittaus: Arvonalentumistappio;
Uudelleenarvostusrahasto; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

X duration
ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistap
pio, muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta joh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuvan muihin laajan tuloksen eriin kirjatun arvonalentu IAS 38 118 e iii
mistappion määrä. [Viittaus: Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistappio; Muut aineettomat hyödyk
keet kuin liikearvo]

ifrs-full

X duration
ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistap
pio, aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä johtuvan mui tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hin laajan tuloksen eriin kirjatun arvonalentumistappion IAS 16 73 e iv
määrä. [Viittaus: Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu
arvonalentumistappio; Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion
määrä. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Voitto (tai
tappio)]

X duration,
debit

Asiakassopimuksista aiheutuvista saamisista tai sopimuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen perustuvista omaisuuseristä johtuvan arvonalentu
IFRS 15 113 b
mistappion määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät; Arvonalentumistappio; Saamiset asiakasso
pimuksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 129 a

16.12.2019

Asiakassopimuksista aiheutu
vista saamisista tai sopimuk
seen perustuvista omaisuuse
ristä johtuva arvonalentumis
tappio

Euroopan unionin virallinen lehti

ImpairmentLossOnReceivable X duration,
sOrContractAssetsArisingFrom debit
ContractsWithCustomers

FI

ifrs-full

L 326/640

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, biolo
giset hyödykkeet

Biologisista hyödykkeistä tulosvaikutteisesti kirjatun
arvonalentumistappion määrä. [Viittaus: Tulosvaikuttei
sesti kirjattu arvonalentumistappio; Biologiset
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 55 a

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsur
anceContracts

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, vakuu
tussopimuksista johtuvat
aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
menojen vähentyminen, joka aiheutuu tulosvaikutteisesti
kirjatusta arvonalentumistappiosta. [Viittaus: Tulosvaikut
teisesti kirjattu arvonalentumistappio; Vakuutussopimuk
sista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Vakuutussopi
mustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG39 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio,
liikearvo

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistap tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pion määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvon
IFRS 3 B67 d v
alentumistappio; Liikearvo]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon tulosvaikuttei yleinen käytäntö: IAS 38 118 e iv
arvonalentumistappio, aineet sesti kirjatun arvonalentumistappion määrä. [Viittaus:
tomat hyödykkeet ja liikearvo Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio; Aineet
tomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon tulos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion määrä.
IAS 38 118 e iv
[Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistap
pio; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

L 326/641

X duration
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ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, sijoi
tuskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tumistappion määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu IAS 40 76 g, tilinpäätöksessä
arvonalentumistappio; Sijoituskiinteistöt]
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAd
vances

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, lainat
ja ennakot

Lainoista ja ennakoista tulosvaikutteisesti kirjatun arvon yleinen käytäntö: IAS 1 85
alentumistappion määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kir
jattu arvonalentumistappio]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn X duration
ProfitOrLossPropertyPlantAnd
Equipment

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio, aineel
liset käyttöomaisuushyödyk
keet

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tulosvaikuttei
sesti kirjatun arvonalentumistappion määrä. [Viittaus:
Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio; Aineel
liset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio,
myyntisaamiset

Myyntisaamisista tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentu yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
mistappion määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio; Myyntisaamiset]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiv
ablesAbstract

Myyntisaamisista johtuva
arvonalentumistappio (tai
arvonalentumistappion
peruutus) [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedInProf debit
itOrLoss

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai
arvonalentumistappion
peruutus)

X duration,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99
16.12.2019

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion tai
arvonalentumistappion peruutuksen määrä. [Viittaus:
Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio; Tulos
vaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion
peruuttaminen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 73 e v

Euroopan unionin virallinen lehti

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentProp
erty

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai
arvonalentumistappion
peruutus), lainat ja ennakot

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProf
itOrLossLoansAndAdvancesAb
stract

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai
arvonalentumistappion
peruutus), lainat ja ennakot
[abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedInProf debit
itOrLossTradeReceivables

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappio (tai
arvonalentumistappion
peruutus), myyntisaamiset

Myyntisaamisista tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentu yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
mistappion tai arvonalentumistappion peruutuksen
määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio; Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumis
tappion peruuttaminen; Myyntisaamiset]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

Rahoitusvarojen arvon alen
tuminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici text
tOnMultiemployerPlanForEntity

Kuvaus usean työnantajan
järjestelyn tai valtiollisen jär
jestelyn yli- tai alijäämän vai
kutuksista yhteisölle

Kuvaus vaikutuksista, joita yhteisölle aiheutuu usean työ tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nantajan järjestelyn tai valtiollisen järjestelyn ali- tai yli
IAS 19 148 d iv
jäämästä, joka saattaa vaikuttaa vastaisten maksusuoritus
ten määrään. [Viittaus: Usean työnantajan etuuspohjaiset
järjestelyt [member]; Valtiolliset etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

axis

Lainoista ja ennakoista tulosvaikutteisesti kirjatun arvon yleinen käytäntö: IAS 1 85
alentumistappion tai arvonalentumistappion peruutuksen
määrä. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappio; Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumis
tappion peruuttaminen]

Euroopan unionin virallinen lehti

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedInProf debit
itOrLossLoansAndAdvances

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 37 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IFRS 9:n mukaiset tiedot
[member]

Tämä jäsen edustaa IFRS 9:n mukaisesti annettuja tietoja. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L e – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Tuottoihin perustuva lähesty Tämä jäsen edustaa arvostusmenetelmiä, joiden mukaan esimerkki: IFRS 13 62
vastaiset rahamäärät (esimerkiksi rahavirrat tai tuotot ja
mistapa [member]
kulut) muutetaan yhdeksi nykyhetken (ts. diskontatuksi)
rahamääräksi. Käypä arvo määritetään perustuen arvoon,
johon markkinoilla tarkasteluhetkellä vallitsevat näitä
vastaisia rahamääriä koskevat odotukset viittaavat.

ifrs-full

X duration,
IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOfMin credit
eralResources

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista johtuvat
tuotot

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset
etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon
erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elin
kelpoisuuden määrittämisestä syntyneiden tuottojen
määrä.

ifrs-full

IncomeArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvat tuotot

Vakuutussopimuksista aiheutuvien tuottojen määrä. [Viit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taus: Vakuutussopimustyypit [member]]
IFRS 4 37 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

member

Tuottoarvo [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tuottoihin perustuvan lähestymista yleinen käytäntö: IFRS 13 93 d
van mukaista arvostusmenetelmää. Tuottoarvomenetelmä
on prosessi, jota sovelletaan taloudellisten tuottojen
johonkin määrään sen muuntamiseksi nykyarvoa koske
vaksi arvioksi.

16.12.2019

member
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InAccordanceWithIFRS9Mem
ber

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThan
FinanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThan
FinanceIncomeExpensesAb
stract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecov
eredFromReinsurer

X duration,
credit

ifrs-full

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssets

ifrs-full

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsCumulative
lyRecognised

X duration,
credit

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat tuotot (tai
kulut), muut kuin rahoitus
tuotot (tai -kulut)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 ac – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 86 –
Voimaantulo 1.1.2021

Jälleenvakuuttajalta saaduista
määristä johtuvat tuotot

Jälleenvakuuttajalta saaduista määristä johtuvien tuotto
jen määrä. [Viittaus: Vakuutuksenottajana tehdyt jälleen
vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 86 – Voimaantulo
1.1.2021

X duration,
credit

Taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä
intressistä johtuvat tuotot

Sellaisten kirjattujen tuottojen määrä, jotka johtuvat
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisöllä säilyneestä intressistä taseesta pois kirjattuihin IFRS 7 42G b
rahoitusvaroihin (esim. johdannaisinstrumenttien käypien
arvojen muutokset). [Viittaus: Rahoitusvarat; Johdannai
set [member]]

X instant,
credit

Taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä
intressistä johtuvat kertyneet
tuotot

Sellaisten kirjattujen kertyneiden tuottojen määrä, jotka
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvat yhteisöllä säilyneestä intressistä taseesta pois kir IFRS 7 42G b
jattuihin rahoitusvaroihin (esim. johdannaisinstrument
tien käypien arvojen muutokset). [Viittaus: Taseesta pois
kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneestä intressistä johtu
vat tuotot; Johdannaiset [member]]

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvat tuotot (tai
kulut), muut kuin rahoitus
tuotot (tai -kulut) [abstract]

L 326/645

Vakuutuksenottajana tehtyjen jälleenvakuutussopimusten
ryhmästä johtuvien tuottojen (tai kulujen) määrä, muut
kuin rahoitustuotot (tai -kulut). [Viittaus: Vakuutuksenot
tajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncomeExpenseGainsOrLoss
esOfFinancialInstrumentsAb
stract

FI

Rahoitusinstrumenttien tuo
tot, kulut, voitot tai tappiot
[abstract]

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluvien jatkuvien toimintojen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luvat jatkuvien toimintojen
tuottojen määrä. [Viittaus: Jatkuvat toiminnot [member]] IFRS 5 33 d
tuotot

ifrs-full

IncomeFromContractsWith
Reinsurers

X duration,
credit

Jälleenvakuutuksen antajien
Jälleenvakuutuksen antajien kanssa tehdyistä sopimuk
kanssa tehdyistä sopimuksista sista johtuvien tuottojen määrä.
johtuvat tuotot

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOper X duration,
ationsAttributableToOwnersOf credit
Parent

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluvien lopetettujen toiminto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luvat lopetettujen toimintojen jen tuottojen määrä. [Viittaus: Lopetetut toiminnot
IFRS 5 33 d
tuotot
[member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

Sakoista ja rangaistusluontei
sista maksuista johtuvat
tuotot

Sakoista ja rangaistusluonteisista maksuista johtuvien
tuottojen määrä.

ifrs-full

IncomeFromGovernment
X duration,
GrantsRelatedToAgriculturalAc credit
tivity

Maataloustoimintaan liitty
vistä julkisista avustuksista
johtuvat tuotot

Maataloustoimintaan liittyvistä julkisista avustuksista joh yleinen käytäntö: IAS 41 57 a
tuvien tuottojen määrä. [Viittaus: Julkiset avustukset]

ifrs-full

IncomeFromReimburse
mentsUnderInsurancePolicies

Tuotot vakuutusten perus
teella saatavista korvauksista

Sellaisten tuottojen määrä, jotka on kirjattu vakuutusso yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
pimuksen kattamaa vakuutustapahtumaa koskevasta kor
vauksesta. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

X duration,
credit

X duration,
credit

esimerkki: IAS 1 85 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG24
b – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

X duration,
credit
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IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOf
Parent

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Strukturoiduista yhteisöistä
saadut tulot

Strukturoidusta yhteisöstä saatujen tulojen määrä, joka
sisältää toistuvat ja kertaluonteiset palkkiot, korot, osin
got, voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat strukturoidussa
yhteisössä olevan osuuden määrittämisestä uudelleen tai
sen kirjaamisesta pois taseesta, sekä voitot tai tappiot
varojen ja velkojen siirtämisestä strukturoidulle yhtei
sölle. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRighto
fuseAssets

X duration,
credit

Tuotot käyttöoikeusomai
suuserien edelleenvuokrauk
sesta

Käyttöoikeusomaisuuserien edelleenvuokrauksesta johtu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien tuottojen määrä. Edelleenvuokraus on liiketoimi,
IFRS 16 53 f
jolla vuokralle ottaja (”edelleenvuokraaja”) vuokraa koh
deomaisuuserän kolmannelle osapuolelle pääsopimuksen
vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välisen vuokrasopi
muksen (”päävuokrasopimus”) pysyessä voimassa. [Viit
taus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

X duration,
IncomeOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfAvailableforsale credit
FinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

Tulosvaikutteisesti kirjatut
tuotot rahoitusvaroista, joi
den luokittelua on muutettu
siirtämällä ne pois myytävissä
olevista rahoitusvaroista

Rahoitusvaroista, joiden luokittelua on muutettu siirtä
mällä ne pois myytävissä olevien rahoitusvarojen ryh
mästä, aiheutuneiden tulosvaikutteisesti kirjattujen tuot
tojen määrä. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat;
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

Tulosvaikutteisesti kirjatut
tuotot rahoitusvaroista, joi
den luokittelua on muutettu
siirtämällä ne pois käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavista rahoitusva
roista

Rahoitusvaroista, joiden luokittelua on muutettu siirtä
mällä ne pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien rahoitusvarojen ryhmästä, aiheutuneiden tulos
vaikutteisesti kirjattujen tuottojen määrä. [Viittaus: Käy
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

X duration,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 27 b

L 326/647

X duration,
credit
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IncomeFromStructuredEntities

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tuotot operatiivisiin vuokra
sopimuksiin perustuvista
muuttuvista vuokrista, jotka
eivät riipu indeksistä tai
hintatasosta

Operatiivisiin vuokrasopimuksiin perustuvista muuttu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista vuokrista, jotka eivät riipu indeksistä tai hintata
IFRS 16 90 b
sosta, johtuvien tuottojen määrä. Muuttuvat vuokrat ovat
se osuus vuokralle ottajan vuokralle antajalle kohdeomai
suuserän käyttöoikeudesta vuokra-aikana suorittamista
maksuista, joka vaihtelee tosiseikoissa tai olosuhteissa
sopimuksen alkamisajankohdan jälkeen tapahtuvien mui
den muutosten kuin ajan kulumisen vuoksi.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotIncludedIn
MeasurementOfNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Sellaisiin muuttuviin vuokriin
liittyvät tuotot, joita ei sisälly
tetä rahoitusleasingsopimuk
seen tehdyn nettosijoituksen
arvoon

Sellaisiin muuttuviin vuokriin liittyvien tuottojen määrä, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joita ei sisällytetä rahoitusleasingsopimukseen tehdyn
IFRS 16 90 a iii
nettosijoituksen arvoon. Muuttuvat vuokrat ovat se osuus
vuokralle ottajan vuokralle antajalle kohdeomaisuuserän
käyttöoikeudesta vuokra-aikana suorittamista maksuista,
joka vaihtelee tosiseikoissa tai olosuhteissa sopimuksen
alkamisajankohdan jälkeen tapahtuvien muiden muutos
ten kuin ajan kulumisen vuoksi. [Viittaus: Nettosijoitus
rahoitusleasingsopimukseen]

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

Voittoa tai tappiota osoittava
laskelma [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDiv X duration
idendsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAutho
risedForIssueNotRecog
nisedAsLiability

Verovaikutukset osingoista,
joita on ehdotettu tai joiden
jakamisesta on päätetty
ennen kuin tilinpäätös on
hyväksytty julkistettavaksi ja
joita ei ole merkitty velaksi
taseeseen

Verovaikutukset yhteisön osakkeenomistajille jaettavista
osingoista, joita on ehdotettu tai joiden jakamisesta on
päätetty raportointikauden jälkeen mutta ennen kuin
tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi ja joita ei ole
merkitty velaksi tilinpäätöksessä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 i

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Maksetut tuloverot, jotka on
luokiteltu liiketoimintaan
kuuluviksi

Maksetuista tuloveroista johtuva lähtevä rahavirta, joka
on luokiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi.

yleinen käytäntö: IAS 7 35

16.12.2019

X duration,
credit
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IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsForOperatin
gLeasesThatDoNotDepen
dOnIndexOrRate

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Tuloverojen maksut (tai
palautukset)

Dokumentaation nimike

Tuloverojen maksuista tai palautuksista johtuvat
rahavirrat.

Viitteet

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 35

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAb
stract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Tuloverojen maksut (tai
palautukset), jotka on luoki
teltu kuuluviksi rahoitukseen

Tuloverojen maksuista tai palautuksista johtuvat rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rat, jotka on luokiteltu kuuluviksi rahoitukseen. [Viittaus: IAS 7 35, esimerkki: IAS 7 14 f
Tuloverojen maksut (tai palautukset)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Tuloverojen maksut (tai
palautukset), jotka on luoki
teltu kuuluviksi
investointeihin

Tuloverojen maksuista (tai palautuksista) johtuvat raha
virrat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.
[Viittaus: Tuloverojen maksut (tai palautukset)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 35, esimerkki: IAS 7 14 f

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Tuloverojen maksut (tai
palautukset), jotka on luoki
teltu liiketoimintaan
kuuluviksi

Tuloverojen maksuista (tai palautuksista) johtuvat raha
virrat, jotka on luokiteltu liiketoimintaan kuuluviksi.
[Viittaus: Tuloverojen maksut (tai palautukset)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 35, esimerkki: IAS 7 14 f

ifrs-full

IncomeTaxesRefundClassifiedA X duration,
sOperatingActivities
debit

Tuloverojen palautukset,
jotka on luokiteltu liiketoi
mintaan kuuluviksi

Tuloverojen palautuksista johtuva tuleva rahavirta, joka
on luokiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi.

yleinen käytäntö: IAS 7 35

FI

X duration,
credit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Tuloverojen maksut (tai
palautukset) [abstract]
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Viitteet

Verokulu (tai -tuotto)

Kauden voittoa (tai tappiota) määritettäessä huomioon
otettu kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron ja
laskennallisen veron yhteismäärä. [Viittaus: Kauden vero
tettavaan tuloon perustuva verokulu (tai -tuotto); Lasken
nallinen verokulu (tai -tuotto)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 79,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b viii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 g,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23 h

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica
tionOfOverlayAp
proachInOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin overlay-lähestymistavan
soveltamista koskeviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin overlay-lähesty
mistavan soveltamista koskeviin eriin liittyvän tuloveron
määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable X duration,
forsaleFinancialAssetsOfOther debit
ComprehensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin myytävissä olevia rahoi
tusvaroja koskeviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin myytävissä ole
via rahoitusvaroja koskeviin eriin liittyvän tuloveron
määrä. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat; Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 ab – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCash
FlowHedgesOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin rahavirran suojauksia
koskeviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin rahavirran suo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jauksia koskeviin eriin liittyvän tuloveron määrä. [Viit
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
taus: Rahavirran suojaukset [member]; Muut laajan tulok esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
sen erät]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn X duration,
ValueOfForeignCurrencyBasis debit
SpreadsOfOtherComprehen
siveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tulokseen eriin sisälty
vään valuuttojen välisten vii
tekoronvaihtosopimusten
preemioiden
arvonmuutokseen

Muihin laajan tulokseen eriin kirjattuun valuuttojen välis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuu IAS 1 90, tilinpäätöksessä
tokseen liittyvän tuloveron määrä. [Viittaus: Eri valuutto esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
jen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden
arvonmuutosrahasto; Muut laajan tuloksen erät]

16.12.2019

X duration,
debit
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Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
vään termiinisopimusten
korko-osuuksien
arvonmuutokseen

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuun termiinisopimus
ten korko-osuuksien arvonmuutokseen liittyvän tulove
ron määrä. [Viittaus: Termiinisopimusten korko-osuuk
sien arvonmuutosrahasto; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn X duration,
ValueOfTimeValueOfOptionsO debit
fOtherComprehensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
vään optioiden aika-arvon
arvonmuutokseen

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuun optioiden aikaarvon arvonmuutokseen liittyvän tuloveron määrä. [Viit
taus: Optioiden aika-arvon arvonmuutosrahasto; Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
X duration,
gesInFairValueOfFinancialLiabil debit
ityAttributableToChangeInCred
itRiskOfLiabilityOfOtherCom
prehensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin rahoitusvelan luottoris
kin muutoksesta johtuviin
rahoitusvelan käyvän arvon
muutoksiin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin rahoitusvelkojen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luottoriskin muutoksista johtuviin rahoitusvelkojen käy IAS 1 90, tilinpäätöksessä
vän arvon muutoksiin liittyvän tuloveron määrä. [Viit
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
taus: Luottoriski [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
gesInRevaluationSurplusO
fOtherComprehensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin uudelleenarvostusrahas
ton muutoksiin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin uudelleenarvos
tusrahaston muutoksiin liittyvän tuloveron määrä. [Viit
taus: Uudelleenarvostusrahasto; Muut laajan tuloksen
erät]

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncomeTaxRelatingToChangeIn X duration,
ValueOfForwardElementsOfFor debit
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

FI

ifrs-full

16.12.2019
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
L 326/651

Elementin nimi / URI-rooli

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLoss

Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin määriin liittyvän tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuloveron määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab

Tulosvaikutteisiksi siirrettäviin muihin laajan tuloksen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
eriin kirjattuihin määriin liittyvän tuloveron määrä. [Viit IAS 1 91
taus: Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero]

Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero [abstract]

X duration,
debit

Tulosvaikutteisiksi siirrettä
viin muihin laajan tuloksen
eriin liittyvä tulovero

Tulosvaikutteisiksi siirrettä
viin muihin laajan tuloksen
eriin liittyvä tulovero
[abstract]

X duration,
debit

Sellaisiin muihin laajan tulok
sen eriin liittyvä tulovero,
joita ei siirretä tulosvaikuttei
siksi

Sellaisiin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin mää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
riin, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, liittyvän tuloveron IAS 1 91
määrä. [Viittaus: Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä
tulovero]

16.12.2019

ifrs-full

X duration

Dokumentaation nimike
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ifrs-full

IncomeTaxRelatingToEx
changeDifferencesOnTransla
tionOfOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisiin muihin laajan tulok
sen eriin liittyvä tulovero,
joita ei siirretä tulosvaikuttei
siksi [abstract]

X duration,
debit

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin ulkomaisten
yksikköjen tilinpäätöksiin liittyviin muuntoeroihin liitty
vän tuloveron määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen
erät; Muuntoerorahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab

IncomeTaxRelatingToFinanceIn X duration,
comeExpensesFromReinsur
debit
anceContractsHeldOfOther
ComprehensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuviin rahoitus
tuottoihin (-kuluihin)

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin vakuutuksenot
tajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuksista johtuviin
rahoitustuottoihin (tai -kuluihin) liittyvän tuloveron
määrä. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutus
sopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021

IncomeTaxRelatingToFinan
cialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin, käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta
arvostettavia rahoitusvaroja
koskeviin eriin

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettaviin rahoitusvaroihin liittyviin, muihin laajan
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
tuloksen eriin kirjattuihin määriin liittyvän tuloveron
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
määrä. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan
tuloksen erät]

X duration,
debit

L 326/653

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin muuntoeroihin

Euroopan unionin virallinen lehti

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossAb
stract

Nimike
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Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin, oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjen
sijoitusten suojauksia koske
viin eriin

Tuloveron määrä, joka liittyy muihin laajan tuloksen eriin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattuihin sellaisiin oman pääoman ehtoisiin instru
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
mentteihin tehtyjen sijoitusten suojauksia koskeviin eriin, esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
jotka yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät; Oman pää
oman ehtoisiin instrumentteihin tehtyjä sijoituksia suo
jaavista suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tap
pioiden rahasto]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfNetInvestmentsInForeign
OperationsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin ulkomaisiin yksikköihin
tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksia koskeviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin ulkomaisiin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksia koskeviin IAS 1 90, tilinpäätöksessä
eriin liittyvän tuloveron määrä. [Viittaus: Muut laajan
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
tuloksen erät]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsurance X duration,
debit
FinanceIncomeExpenses
FromInsuranceContractsIssued
OfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin, vakuutuksenantajana
tehdyistä vakuutussopimuk
sista aiheutuviin vakuutuk
seen liittyviin rahoitustuottoi
hin (tai -kuluihin), jotka siir
retään tulosvaikutteisiksi

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy muihin laajan
tuloksen eriin kirjattuihin, vakuutuksenantajana tehdyistä
vakuutussopimuksista aiheutuviin vakuutukseen liittyviin
rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), jotka siirretään tulos
vaikutteisiksi. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitus
tuotot (tai -kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutus
sopimukset [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfInvestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehen
siveIncome
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ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 90 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021

IncomeTaxRelatingToInsurance X duration,
debit
FinanceIncomeExpenses
FromInsuranceContractsIssued
OfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin, vakuutuksenantajana
tehdyistä vakuutussopimuk
sista aiheutuviin vakuutuk
seen liittyviin rahoitustuottoi
hin (tai -kuluihin), joita ei
siirretä tulosvaikutteisiksi

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy muihin laajan
tuloksen eriin kirjattuihin, vakuutuksenantajana tehdyistä
vakuutussopimuksista aiheutuviin vakuutukseen liittyviin
rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), joita ei siirretä tulosvai
kutteisiksi. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuo
tot (tai -kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutusso
pimukset [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin, oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä sijoi
tuksia koskeviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin, sellaisia oman
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehtyjä sijoituksia
IAS 1 90, tilinpäätöksessä
koskeviin eriin, jotka yhteisö on luokitellut käypään
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi,
liittyvän tuloveron määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen
erät; Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä
sijoituksista johtuvien voittojen ja tappioiden rahasto]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove X duration,
debit
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

Tulovero, joka liittyy hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen netto
muutokseen, joka koskee
tulosvaikutteisiksi siirrettäviä
eriä

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy muihin laajan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuloksen eriin kirjattuihin, sellaiseen hintasääntelystä joh IFRS 14 22 b
tuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutokseen liittyviin
määriin, joka koskee tulosvaikutteisiksi siirrettäviä eriä.
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien sal
dot [member]; Muut laajan tuloksen erät]
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Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy muihin laajan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuloksen eriin kirjattuihin, sellaiseen hintasääntelystä joh IFRS 14 22 a
tuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutokseen liittyviin
määriin, joka koskee eriä, joita ei siirretä tulosvaikuttei
siksi. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldot [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

IncomeTaxRelating
X duration,
ToOtherIndividuallyImmaterial debit
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncome

Tulovero, joka liittyy muihin
yksittäin tarkasteltuina epä
olennaisiin muun laajan
tuloksen komponentteihin

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy muihin yksittäin
tarkasteltuina epäolennaisiin muun laajan tuloksen kom
ponentteihin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemea
X duration,
surementsOfDefinedBenefit
debit
PlansOfOtherComprehensiveIn
come

Tulovero, joka liittyy muihin
laajan tuloksen eriin sisälty
viin etuuspohjaisten järjeste
lyjen uudelleen määrittämi
sestä johtuviin eriin

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin etuuspohjaisten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
järjestelyjen uudelleen määrittämisestä johtuviin eriin liit IAS 1 90, tilinpäätöksessä
tyvän tuloveron määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen
esitettävät tiedot: IAS 12 81 ab
erät; Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämis
ten rahasto; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethod

Tulovero, joka liittyy osuu
teen pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy yhteisön osuuteen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja
IAS 1 90
yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä. [Viittaus:
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä ennen
veroja]

X duration,
debit

yleinen käytäntö: IAS 1 85

16.12.2019

Tulovero, joka liittyy hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen netto
muutokseen, joka koskee sel
laisia eriä, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
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16.12.2019

Etuliite

FI

Tulovero, joka liittyy osuu
teen pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä [abstract]

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethodAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethodThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy osuu
teen pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä, jotka siir
retään myöhemmin tulosvai
kutteisiksi

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy yhteisön osuuteen
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja
yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, jotka siirre
tään myöhemmin tulosvaikutteisiksi. [Viittaus: Osuus
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja
yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä ennen
veroja]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethodThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Tulovero, joka liittyy osuu
teen pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä, joita ei
siirretä myöhemmin tulosvai
kutteisiksi

Sellaisen tuloveron määrä, joka liittyy yhteisön osuuteen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja
IAS 1 91
yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, joita ei siir
retä myöhemmin tulosvaikutteisiksi. [Viittaus: Osuus pää
omaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteis
yritysten muista laajan tuloksen eristä ennen veroja]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91
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ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseDueToApplica member
tionOfIFRS15Member

IFRS 15:n soveltamisesta joh Tämä jäsen edustaa IFRS 15:n soveltamisesta johtuvaa
taloudellista vaikutusta.
tuva lisäys (tai vähennys)
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 C8 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
member
gesInAccountingPolicyAndCor
rectionsOfPriorPeriodEr
rorsMember

Tilinpäätöksen laatimisperi
aatteen muutoksista ja aikai
sempia kausia koskevien vir
heiden korjauksesta johtuva
lisäys (tai vähennys)
[member]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRe
quiredByIFRSsMember

member

IFRS-standardien edellyttä
Tämä jäsen edustaa IFRS-standardien edellyttämien tilin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mistä tilinpäätöksen laatimis päätöksen laatimisperiaatteen muutosten taloudellista vai IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä
periaatteen muutoksista joh kutusta. [Viittaus: IFRS-standardit [member]]
esitettävät tiedot: IAS 8 28 g
tuva lisäys (tai vähennys)
[member]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepar
tureFromRequire
mentOfIFRSMember

member

IFRS-standardin vaatimuk
sesta poikkeamisesta johtuva
lisäys (tai vähennys)
[member]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun
taryChangesInAccountingPoli
cyMember

member

Vapaaehtoisista tilinpäätöksen Tämä jäsen edustaa vapaaehtoisten tilinpäätöksen laati
laatimisperiaatteen muutok misperiaatteen muutosten taloudellista vaikutusta.
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys) [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAc
countingEstimate

X duration

Kirjanpidollisen arvion lisäys
(tai vähennys)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 39

FI

ifrs-full
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Etuliite

Tämä jäsen edustaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutosten ja aikaisempia kausia koskevien virheiden kor IAS 1 106 b, tilinpäätöksessä
jauksen taloudellista vaikutusta.
esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i

16.12.2019

Kirjanpidollisen arvion lisäys (tai vähennys), jolla on vai
kutusta tarkasteltavana olevaan kauteen tai jolla odote
taan olevan vaikutusta tuleviin kausiin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 20 d

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen edustaa IFRS-standardin vaatimuksesta poik
keamisesta johtuvaa taloudellista vaikutusta. [Viittaus:
IFRS-standardit [member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Verokannan muutoksesta
johtuva muihin laajan tulok
sen eriin kirjatun kertyneen
laskennallisen veron lisäys
(tai vähennys)

Verokannan muutoksesta johtuva muihin laajan tuloksen yleinen käytäntö: IAS 1 85
eriin kirjatun kertyneen laskennallisen veron lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateD X duration
ifferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Alkuperäisen kirjaamisajan
kohdan käyvän arvon ja tran
saktiohinnan välisen vielä
tulosvaikutteisesti kirjaamat
toman erotuksen kokonais
määrän lisäys (tai vähennys)

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
esimerkki: IFRS 7 28 b
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Alkuperäisen kirjaamisa
jankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä
tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen
kokonaismäärä]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssets

X duration,
credit

Lisäys (tai vähennys) rahoi
tusvarojen luottotappioita
koskevalla vähennystilillä

Lisäys (tai vähennys) vähennystilillä, jolle kirjataan luotto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.
IFRS 7 16 – Voimassaolon
[Viittaus: Rahoitusvarat; Vähennystili rahoitusvarojen
päättymispäivä 1.1.2021
luottotappioita varten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalents

X duration,
debit

Rahavarojen lisäys (tai
vähennys)

Rahavarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Rahavarat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEf
fectOfExchangeRateChanges

X duration,
debit

Rahavarojen lisäys (tai vähen Rahavarojen lisäys (tai vähennys) ennen valuuttakurssien
nys) ennen valuuttakurssien
muutosten vaikutusta ulkomaanrahan määräisiin rahava
muutosten vaikutusta
roihin. [Viittaus: Rahavarat; Valuuttakurssien muutosten
vaikutus rahavaroihin]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInAccumu
X duration,
latedDeferredTaxRecog
debit
nisedInOtherComprehensiveIn
comeDueToChangeInTaxRate

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 45

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 45
L 326/659

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Rahavarojen lisäys (tai vähen Lopetetuista toiminnoista johtuva rahavarojen lisäys (tai
nys), lopetetut toiminnot
vähennys). [Viittaus: Rahavarat; Lopetetut toiminnot
[member]]

yleinen käytäntö: IFRS 5 33 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X duration,
debit

Ehdollisesta vastikkeesta
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä ehdollisesta vas
aiheutuvan omaisuuserän (tai tikkeesta aiheutuvan omaisuuserän (tai velan) lisäys (tai
velan) lisäys (tai vähennys)
vähennys).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 b i

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
X duration,
gentLiabilitiesRecognisedInBusi credit
nessCombination

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjattujen ehdollisten
velkojen lisäys (tai vähennys)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeFairValue

X duration,
debit

Luottojohdannaisen lisäys (tai Luottojohdannaisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys).
vähennys), käypä arvo
[Viittaus: Luottojohdannainen, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeNominalAmount

X duration

Luottojohdannaisen lisäys (tai Luottojohdannaisen nimellisarvon lisäys (tai vähennys).
vähennys), nimellisarvo
[Viittaus: Luottojohdannainen, nimellisarvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTax
ExpenseIncomeDueToRateReg
ulation

X duration,
debit

Hintasääntelystä johtuva kau
den verotettavaan tuloon
perustuvan verokulun (tai tuoton) lisäys (tai vähennys)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 34

16.12.2019

Hintasääntelystä johtuva kauden verotettavaan tuloon
perustuvan verokulun (tai -tuoton) lisäys (tai vähennys).
Hintasääntelyllä tarkoitetaan hinnanasettamisnormistoa,
jonka mukaan määrätään hinnat, joita asiakkailta voi
daan periä tavaroista tai palveluista, ja jota valvoo hin
nansääntelytaho. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon
perustuva verokulu (tai -tuotto)]

Euroopan unionin virallinen lehti

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten
velkojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]; Ehdolliset velat [member]]
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseInDeferredTax X duration,
ExpenseIncomeDueToRateReg debit
ulation

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Laskennallisen verovelan (tai - Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) lisäys (tai vähen
saamisen) lisäys (tai
nys). [Viittaus: Laskennallinen verovelka (tai -saaminen)]
vähennys)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBen
efitObligationDueToReason
ablyPossibleDecreaseInActuari
alAssumption

X instant,
credit

Vakuutusmatemaattisten ole
tusten jokseenkin mahdolli
sesta vähennyksestä johtuva
etuuspohjaisen velvoitteen
lisäys (tai vähennys)

Etuuspohjaisen velvoitteen lisäys (tai vähennys), joka olisi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aiheutunut sellaisesta merkittävän vakuutusmatemaattisen IAS 19 145 a
oletuksen vähennyksestä, joka oli jokseenkin mahdolli
nen raportointikauden lopussa. [Viittaus: Vakuutusmate
maattiset oletukset [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBen
efitObligationDueToReason
ablyPossibleIncreaseInActuari
alAssumption

X instant,
credit

Vakuutusmatemaattisten ole
tusten jokseenkin mahdolli
sesta lisäyksestä johtuva
etuuspohjaisen velvoitteen
lisäys (tai vähennys)

Etuuspohjaisen velvoitteen lisäys (tai vähennys), joka olisi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aiheutunut sellaisesta merkittävän vakuutusmatemaattisen IAS 19 145 a
oletuksen lisäyksestä, joka oli jokseenkin mahdollinen
raportointikauden lopussa. [Viittaus: Vakuutusmatemaat
tiset oletukset [member]]

Vakuutussopimuksista johtu Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
vien aktivoitujen hankintame menojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuutussopi
nojen lisäys (tai vähennys)
muksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

Hintasääntelystä johtuva las
kennallisen verokulun (tai tuoton) lisäys (tai vähennys)

esimerkki: IFRS 4 IG39 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Hintasääntelystä johtuva laskennallisen verokulun (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuoton) lisäys (tai vähennys). Hintasääntelyllä tarkoitetaan IFRS 14 34
hinnanasettamisnormistoa, jonka mukaan määrätään hin
nat, joita asiakkailta voidaan periä tavaroista tai palve
luista, ja jota valvoo hinnansääntelytaho. [Viittaus: Las
kennallinen verokulu (tai -tuotto)]

yleinen käytäntö: IAS 12 81

L 326/661

ifrs-full

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseInDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayableThroughChange
InFairValueOfNoncashAsset
sHeldForDistributionToOwners

X duration,
credit

Maksettavien osinkojen lisäys Maksettavien osinkojen lisäys (tai vähennys), joka johtuu
(tai vähennys), joka johtuu
omistajille jaettaviksi luokiteltujen muiden kuin käteisva
omistajille jaettaviksi luokitel rojen käyvän arvon muutoksesta.
tujen muiden kuin käteisva
rojen käyvän arvon
muutoksesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 17 16 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

X instant,
credit

Oman pääoman lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta
vähentymisestä

Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheutu
nut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
sesta vähentymisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue X instant,
ToReasonablyPossibleDecrea
credit
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Oman pääoman lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta vähen
tymisestä, vakuutuksenanta
jana tehdyt vakuutussopi
mukset ennen riskien pienen
tämistä vakuutuksenottajana
tehdyillä jälleenvakuutussopi
muksilla

Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheutu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a i – Voimaantulo
nut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
1.1.2021
sesta vähentymisestä ennen riskien pienentämistä vakuu
tuksenottajana tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

Oman pääoman lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta
lisääntymisestä

Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheutu
nut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
sesta lisääntymisestä.

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021
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X instant,
credit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheutu
nut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
sesta lisääntymisestä ennen riskien pienentämistä vakuu
tuksenottajana tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLia X duration,
credit
bilitiesContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tion

Olemassa olevien velkojen
lisäys, liiketoimintojen yhdis
tämisessä kirjatut ehdolliset
velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen olemassa ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien ehdollisten velkojen lisäys. [Viittaus: Liiketoimintojen IFRS 3 B67 c
yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingPro
visionsOtherProvisions

Olemassa olevien varausten
lisäys, muut varaukset

Olemassa olevien muiden varausten lisäys. [Viittaus:
Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo X duration,
credit
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

Luottositoumuksista ja
takaussopimuksista aiheutu
van luottoriskille altistumisen
lisäys (tai vähennys)

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuva
altistuminen luottoriskille]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

Luottositoumuksista ja
takaussopimuksista aiheutu
van luottoriskille altistumisen
lisäys (tai vähennys) [abstract]

X duration,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a i – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/663

Oman pääoman lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta lisään
tymisestä, vakuutuksenanta
jana tehdyt vakuutussopi
mukset ennen riskien pienen
tämistä vakuutuksenottajana
tehdyillä jälleenvakuutussopi
muksilla
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IncreaseDecreaseInEquityDue X instant,
ToReasonablyPossibleIncrea
credit
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

FI

ifrs-full
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Etuliite

X duration,
debit

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), varat

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputAssets

X duration,
debit

Käyvän arvon lisäys (tai
Varojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu muun muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan kin mahdollisesta pienentymisestä.
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
varat

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputLiabilities

X duration,
credit

Käyvän arvon lisäys (tai
Velkojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu muun muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan kin mahdollisesta pienentymisestä.
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
velat

Varojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Käypä arvo [member]]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta pienentymisestä.

16.12.2019

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementAssets

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Nimike

FI

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/664

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
varat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu varo yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
velat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu vel yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
kojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu
muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen
kin mahdollisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/665

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, varat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu varo
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu yhtei yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
sön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käy
vän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, velat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu velko yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

FI

ifrs-full

L 326/666

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu varojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu yhteisön
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, velat

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu velkojen käy
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
vän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxAssets

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, varat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu varojen käyvän
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]
L 326/667

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, varat

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu yhteisön omien yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin havainnoita
vissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdollisesta pie
nentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta pienentymisestä,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, velat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu velkojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta pienentymisestä. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputAssets

X duration,
debit

Käyvän arvon lisäys (tai
Varojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu muun muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan kin mahdollisesta suurentumisesta.
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
varat

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleDecreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/668

Etuliite

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta suurentumisesta.
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
varat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu varo yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

X duration,
credit

Käyvän arvon lisäys (tai
Velkojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu muun muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen IFRS 13 93 h ii
kuin havainnoitavissa olevan kin mahdollisesta suurentumisesta.
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
velat

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

L 326/669

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, verojen jälkeen,
velat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu vel yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
kojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu
muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseen
kin mahdollisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto
(tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, varat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu varo
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu yhtei yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
sön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käy
vän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/670

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin, ennen veroja, velat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu velko yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin
mahdollisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai
-kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxAssets

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, varat

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu varojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu yhteisön
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]
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IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/671

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu velkojen käy
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
vän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxAssets

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, varat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu varojen käyvän
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu yhteisön omien yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon
lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin havainnoita
vissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdollisesta suu
rentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossBeforeTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
ennen veroja, velat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu velkojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu muun kuin
havainnoitavissa olevan syöttötiedon jokseenkin mahdol
lisesta suurentumisesta. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]
16.12.2019

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu muun
kuin havainnoitavissa olevan
syöttötiedon jokseenkin mah
dollisesta suurentumisesta,
kirjattu tulosvaikutteisesti,
verojen jälkeen, velat
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X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReason
ablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInProf
itOrLossAfterTaxLiabilities

FI

ifrs-full

L 326/672

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividuallyAs
setsAbstract

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa syöttötiedot vaih
detaan yksittäin, varat
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividuallyEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa syöttötiedot vaih
detaan yksittäin, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividuallyLiabili
tiesAbstract

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa syöttötiedot vaih
detaan yksittäin, velat
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyAs
setsAbstract

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa useat syöttötiedot
vaihdetaan samanaikaisesti,
varat [abstract]

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Käypä arvo IFRS 13 93 e
[member]; Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

L 326/673

ifrs-full

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa useat syöttötiedot
vaihdetaan samanaikaisesti,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyLi
abilitiesAbstract

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys) herkkyysanalyy
sissa, jossa useat syöttötiedot
vaihdetaan samanaikaisesti,
velat [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Velkojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e

IncreaseDecreaseInFairValueOf X duration,
FinancialAssetsDescribedInPara debit
graph39EaOfIFRS4

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvattujen rahoitusvarojen
käyvän arvon lisäys (tai
vähennys)

IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen rahoitusvarojen
käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: IFRS 4:n
kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39E a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

IncreaseDecreaseInFairValueOf X duration,
debit
FinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedIn
Paragraph39EaOfIFRS4

Muiden kuin IFRS 4:n kappa
leessa 39E(a) kuvattujen
rahoitusvarojen käyvän arvon
lisäys (tai vähennys)

Muiden kuin IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
rahoitusvarojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viit
taus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat,
käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39E b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), velat

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivity
AnalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyEn
titysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/674

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Rahoitusvarojen lisäys (tai
vähennys)

Dokumentaation nimike

Rahoitusvarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Rahoitusvarat]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsArisingFromChangeInMea
surementAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs X instant,
setsOnBasisOfMeasurementCat debit
egoryFirstApplicationOfIFRS9

Rahoitusvarojen lisäys (tai
vähennys) arvostusryhmän
perusteella, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Rahoitusvarojen lisäys (tai vähennys) IAS 39:n mukaisten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostusryhmien perusteella (ts. muutokset, jotka eivät
IFRS 7 42L a
johdu arvostusperusteen muuttumisesta IFRS 9:ään siir
ryttäessä). [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia X instant,
bilitiesArisingFromChangeIn
credit
MeasurementAttributeFirstAp
plicationOfIFRS9

Arvostusperusteen muuttu
misesta johtuva rahoitusvel
kojen lisäys (tai vähennys),
IFRS 9:n soveltamisen
aloittaminen

Rahoitusvelkojen lisäys (tai vähennys), joka johtuu arvos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusperusteen muuttumisesta yhteisön siirtyessä sovelta
IFRS 7 42L b
maan IFRS 9:ää. [Viittaus: Rahoitusvelat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia X instant,
bilitiesOnBasisOfMeasurement credit
CategoryFirstApplica
tionOfIFRS9

Rahoitusvelkojen lisäys (tai
vähennys) arvostusryhmän
perusteella, IFRS 9:n sovelta
misen aloittaminen

Rahoitusvelkojen lisäys (tai vähennys) IAS 39:n mukais
ten arvostusryhmien perusteella (ts. muutokset, jotka
eivät johdu arvostusperusteen muuttumisesta IFRS 9:ään
siirryttäessä). [Viittaus: Rahoitusvelat]

FI

X duration,
debit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Rahoitusvarojen lisäys (tai
vähennys) [abstract]

Arvostusperusteen muuttu
Rahoitusvarojen lisäys (tai vähennys), joka johtuu arvos
misesta johtuva rahoitusvaro tusperusteen muuttumisesta yhteisön siirtyessä IFRS
jen lisäys (tai vähennys), IFRS 9:ään. [Viittaus: Rahoitusvarat]
9:n soveltamisen
aloittaminen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42L b

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42L a
L 326/675

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseInInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
yleinen käytäntö: IFRS 17 99 –
rän) lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuutussopimuksista Voimaantulo 1.1.2021
aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLi
abilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Vakuutusvelkojen lisäys (tai
vähennys), jälleenvakuutuk
sella vähennettynä

Vakuutusvelkojen lisäys (tai vähennys), jälleenvakuutuk
sella vähennettynä.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangible
AssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Aineettomien hyödykkeiden
ja liikearvon lisäys (tai
vähennys)

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäys (tai
yleinen käytäntö: IAS 38 118 e
vähennys). [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabili
X duration,
tiesArisingFromFinancingActiv credit
ities

Rahoituksesta johtuvien vel
kojen lisäys (tai vähennys)

Rahoituksesta johtuvien velkojen lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Rahoituksesta johtuvat velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 44B

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Vakuutuksenantajana tehtyi
hin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvien velkojen lisäys
(tai vähennys)

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäys
(tai vähennys). [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAsset
sAvailableForBenefits

X duration,
credit

Etuuksiin käytettävissä olevan Etuuksiin käytettävissä olevan nettovarallisuuden lisäys
nettovarallisuuden lisäys (tai (tai vähennys). Etuuksiin käytettävissä oleva nettovaralli
vähennys)
suus tarkoittaa eläke-etuusjärjestelyyn kuuluvia varoja
vähennettyinä veloilla lukuun ottamatta luvattujen eläkeetuuksien vakuutusmatemaattista nykyarvoa.

FI

ifrs-full

L 326/676

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 85

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Etuuspohjaisen nettovelan (tai Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
-omaisuuserän) lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
vähennys)
-omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Rahoitusleasingsopimukseen Rahoitusleasingsopimukseen tehdyn nettosijoituksen
tehdyn nettosijoituksen lisäys lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Nettosijoitus rahoituslea
(tai vähennys)
singsopimukseen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberO
fOrdinarySharesIssued

shares

Liikkeeseen laskettujen kan
taosakkeiden lukumäärän
lisäys (tai vähennys)

Liikkeeseen laskettujen kantaosakkeiden lukumäärän
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOf
SharesOutstanding

shares

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän lisäys (tai
vähennys)

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän lisäys (tai vähen
nys). [Viittaus: Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a iv

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleDe
creaseInRiskExposureThatAris
esFromContractsWithinScope
OfIFRS17

X duration,
credit

Voiton (tai tappion) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta
vähentymisestä

Voiton (tai tappion) lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheu
tunut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
sesta vähentymisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021
L 326/677

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Voiton (tai tappion) lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tunut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista IFRS 17 128 a i – Voimaantulo
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
1.1.2021
sesta vähentymisestä ennen riskien pienentämistä vakuu
tuksenottajana tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleIn
creaseInRiskExposureThatAris
esFromContractsWithinScope
OfIFRS17

X duration,
credit

Voiton (tai tappion) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta
lisääntymisestä

Voiton (tai tappion) lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheu
tunut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
sesta lisääntymisestä.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
X duration,
DueToReasonablyPossibleIn
credit
creaseInRiskExposureThatAris
esFromContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Voiton (tai tappion) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta lisään
tymisestä, vakuutuksenanta
jana tehdyt vakuutussopi
mukset ennen riskien pienen
tämistä vakuutuksenottajana
tehdyillä jälleenvakuutussopi
muksilla

Voiton (tai tappion) lisäys (tai vähennys), joka olisi aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tunut IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista IFRS 17 128 a i – Voimaantulo
aiheutuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdolli
1.1.2021
sesta lisääntymisestä ennen riskien pienentämistä vakuu
tuksenottajana tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvision
ForUnearnedPremium

Siirtyvää vakuutusmaksua
Siirtyviä vakuutusmaksuja koskevan varauksen lisäys (tai
koskevan varauksen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Siirtyvät vakuutusmaksut]
vähennys)

X duration,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021

yleinen käytäntö: IAS 1 85

16.12.2019

Voiton (tai tappion) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu IFRS
17:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista aiheutu
ville riskeille altistumisen jok
seenkin mahdollisesta vähen
tymisestä, vakuutuksenanta
jana tehdyt vakuutussopi
mukset ennen riskien pienen
tämistä vakuutuksenottajana
tehdyillä jälleenvakuutussopi
muksilla

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
IncreaseDecreaseInProfitLoss
credit
DueToReasonablyPossibleDe
creaseInRiskExposureThatAris
esFromContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

FI

ifrs-full

L 326/678

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Hintasääntelystä johtuvien
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
siirtyvien erien kreditsaldojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien
lisäys (tai vähennys)
siirtyvien erien kreditsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys (tai vähennys)

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsurance X duration,
debit
Assets

Jälleenvakuutusvarojen lisäys
(tai vähennys)

Jälleenvakuutusvarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Jäl esimerkki: IFRS 4 IG37 –
leenvakuutusvarat]
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs credit
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

Vakuutussopimuksiin, joihin
on sovellettu IFRS 17:n kap
paleita C18(b), C19(b),
C24(b) ja C24(c), liittyvistä,
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostetuista rahoitusvaroista
johtuvien voittojen ja tappioi
den rahaston lisäys (tai
vähennys)

Vakuutussopimuksiin, joihin on sovellettu IFRS 17:n kap yleinen käytäntö: IFRS 17 116 –
paleita C18(b), C19(b), C24(b) ja C24(c), liittyvistä, käy Voimaantulo 1.1.2021
pään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos
tetuista rahoitusvaroista johtuvien voittojen ja tappioiden
rahaston lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuutussopi
muksiin, joihin on sovellettu IFRS 17:n kappaleita
C18(b), C19(b), C24(b) ja C24(c), liittyvistä, käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetuista
rahoitusvaroista johtuvien voittojen ja tappioiden rahas
ton lisäys (tai vähennys)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorking
Capital

Käyttöpääoman lisäys (tai
vähennys)

Käyttöpääoman lisäys (tai vähennys).

yleinen käytäntö: IAS 7 20
L 326/679

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

IncreaseDecreaseThroughAddi X duration,
tionalItemsNecessaryToUnder credit
standChangeInsuranceContract
sLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassage
OfTimeAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassage credit
OfTimeLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassage
OfTimeReinsuranceAssets

X duration,
credit

X duration,
debit

Tytäryrityksen hankinnasta
johtuva lisäys (tai vähennys),
oma pääoma

Tytäryritysten hankinnasta johtuva oman pääoman lisäys yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
(tai vähennys). [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu muista eristä, jotka
ovat tarpeen muutoksen
ymmärtämiseksi, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu muista eristä, jotka IFRS 17 105 d – Voimaantulo
saattavat olla tarpeen vakuutussopimusten nettomääräi
1.1.2021
sen kirjanpitoarvon muutoksen ymmärtämiseksi. [Viit
taus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)]

Ajan kulumisesta johtuvista
oikaisuista aiheutuva lisäys
(tai vähennys), vähennystili
rahoitusvarojen luottotap
pioita varten

Ajan kulumisesta johtuvista oikaisuista aiheutuva lisäys
(tai vähennys) rahoitusvarojen luottotappioita varten
perustetulla vähennystilillä. [Viittaus: Vähennystili rahoi
tusvarojen luottotappioita varten]

yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Ajan kulumisesta johtuvista
oikaisuista aiheutuva lisäys
(tai vähennys), vakuutukse
nantajana tehtyihin vakuutus
sopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvat
velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäys
(tai vähennys), joka aiheutuu ajan kulumisesta johtuvista
oikaisuista. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Ajan kulumisesta johtuvista
oikaisuista aiheutuva lisäys
(tai vähennys), jälleenvakuu
tusvarat

Ajan kulumisesta johtuvista oikaisuista aiheutuva jälleen yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
vakuutusvarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Jälleenva Voimassaolon päättymispäivä
kuutusvarat]
1.1.2021

16.12.2019

ifrs-full

X duration,
credit

Viitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughAc
quisitionOfSubsidiary

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/680

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lisäys (tai vähennys) vakuu
tussopimusten hankinnasta
aiheutuvien rahavirtojen jak
sotuksen vuoksi, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä)

Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvien rahavirto
jen jaksotuksesta johtuva vakuutussopimuksista aiheutu
van velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viit
taus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai omai
suuserä); Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuneista
rahavirroista johtuva lisäys (tai vähennys), vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDe
X duration
creaseThroughAmountsRecog
nisedInProfitOrLossAggregate
DifferenceBetweenFairValueA
tInitialRecognitionAndAmount
DeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

Tulosvaikutteisesti kirjatuista
määristä johtuva lisäys (tai
vähennys), alkuperäisen kir
jaamisajankohdan käyvän
arvon ja transaktiohinnan
välisen vielä tulosvaikuttei
sesti kirjaamattoman erotuk
sen kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
esimerkki: IFRS 7 IG14,
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos esimerkki: IFRS 7 28 b
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän
lisäys (tai vähennys), joka johtuu tulosvaikutteisesti kirja
tuista määristä. [Viittaus: Alkuperäisen kirjaamisajankoh
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä;
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAp
X duration,
propriationOfRetainedEarnings credit

Kertyneiden voittovarojen
varaamisesta tiettyyn tarkoi
tukseen johtuva lisäys (tai
vähennys), oma pääoma

Kertyneiden voittovarojen varaamisesta tiettyyn tarkoi
tukseen johtuva oman pääoman lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Kertyneet voittovarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Taseeseen tarkasteltavana ole
valla kaudella merkityistä sal
doista johtuva lisäys (tai
vähennys), hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien
kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu taseeseen tarkastelta
vana olevalla kaudella merkityistä saldoista. [Viittaus:
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a i

X duration,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 b ii – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/681

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDe
creaseThroughAmortisa
tionOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContract
sLiabilityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Taseeseen tarkasteltavana ole
valla kaudella merkityistä sal
doista johtuva lisäys (tai
vähennys), hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien
debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu taseeseen tarkastelta
vana olevalla kaudella merkityistä saldoista. [Viittaus:
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a i

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsAndDisposal credit
sNetDefinedBenefitLiabilityAs
set

Liiketoimintojen yhdistämi
sistä ja luovutuksista johtuva
lisäys (tai vähennys), etuus
pohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu liiketoimintojen yhdistämisistä ja
luovutuksista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]; Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsAndDisposal debit
sReimbursementRights

Liiketoimintojen yhdistämi
sistä ja luovutuksista johtuva
lisäys (tai vähennys), kor
vauksensaantioikeudet

Korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys), joka
johtuu liiketoimintojen yhdistämisten ja luovutusten vai
kutuksista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsDeferred
TaxLiabilityAsset

Liiketoimintojen yhdistämi
Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) lisäys (tai vähen
sistä johtuva lisäys (tai vähen nys), joka johtuu liiketoimintojen yhdistämisistä. [Viit
nys), laskennallinen verovelka taus: Laskennallinen verovelka (tai -saaminen)]
(tai -saaminen)

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

FI

ifrs-full

L 326/682

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 12 81

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAssetAbstract

Rahavirroista johtuva lisäys
(vähennys), vakuutussopi
muksista aiheutuva velka
(omaisuuserä) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDe
X duration,
creaseThroughChangeInDis
credit
countRateContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tion

Diskonttauskoron muutok
sesta johtuva lisäys (tai
vähennys), liiketoimintojen
yhdistämisessä kirjatut ehdol
liset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velkojen lisäys (tai vähennys), joka johtuu diskonttausko IFRS 3 B67 c
ron muutoksista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangeInDis
countRateOtherProvisions

X duration,
credit

Diskonttauskoron muutok
sesta johtuva lisäys (tai
vähennys), muut varaukset

Muiden varauksien lisäys (tai vähennys), joka johtuu dis
konttauskoron muutoksesta. [Viittaus: Muut varaukset]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangeInEquity
OfSubsidiaries

X duration,
credit

Tytäryritysten oman pää
oman muutoksesta johtuva
lisäys (tai vähennys), oma
pääoma

Yhteisön oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka joh yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
tuu tytäryritysten oman pääoman muutoksesta. [Viittaus:
Tytäryritykset [member]]

X duration,
credit

Rahavirroista johtuva lisäys
(vähennys), vakuutussopi
muksista aiheutuva velka
(omaisuuserä)]

Rahavirroista johtuva vakuutussopimuksista aiheutuvan
velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viittaus:
Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 105 a – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 e

L 326/683

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu muuta riskiä kuin
rahoitusriskiä koskevan ris
kioikaisun muutoksesta, joka
ei liity tulevaan eikä aiem
paan palveluun, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu muuta riskiä kuin
rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun muutoksesta, joka
ei liity tulevaan eikä aiempaan palveluun. [Viittaus:
Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä);
Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 104 b ii – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInDiscountRatesRegulatory credit
DeferralAccountCreditBalances

Diskonttauskorkojen muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien
kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu diskonttauskorkojen
muutoksista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInDiscountRatesRegulatory debit
DeferralAccountDebitBalances

Diskonttauskorkojen muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien
debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu diskonttauskorkojen
muutoksista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien debetsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInEstimatesThatAdjustCon credit
tractualServiceMarginInsur
anceContractsLiabilityAsset

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu arvioiden muutok
sista, joilla oikaistaan sopi
mukseen sisältyvää palvelu
marginaalia, vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu arvioiden muutok IFRS 17 104 a i – Voimaantulo
sista, joilla oikaistaan sopimukseen sisältyvää palvelumar 1.1.2021
ginaalia. [Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä); Sopimukseen sisältyvä palvelumargi
naali [member]]
16.12.2019

IncreaseDe
creaseThroughChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskThatDoesNotRelateTo
FutureOrPastServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

X duration,
credit

Nimike

L 326/684

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu arvioiden muutok IFRS 17 104 a ii – Voimaantulo
sista, joilla ei oikaista sopimukseen sisältyvää palvelumar 1.1.2021
ginaalia. [Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä); Sopimukseen sisältyvä palvelumargi
naali [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
credit
gesInFairValuesLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

Käypien arvojen muutoksista
johtuva lisäys (tai vähennys),
rahoituksesta johtuvat velat

Rahoituksesta johtuvien velkojen lisäys (tai vähennys),
joka johtuu käypien arvojen muutoksista. [Viittaus:
Rahoituksesta johtuvat velat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInForeignExchangeRatesNet credit
DefinedBenefitLiabilityAsset

Valuuttakurssien muutoksista Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
johtuva lisäys (tai vähennys), vähennys), joka johtuu valuuttakurssien muutoksista.
etuuspohjainen nettovelka
[Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]
(tai -omaisuuserä)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInForeignExchangeRatesReg credit
ulatoryDeferralAccountCredit
Balances

Valuuttakurssien muutoksista
johtuva lisäys (tai vähennys),
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu valuuttakurssien muu
toksista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien kreditsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInForeignExchangeRatesReg debit
ulatoryDeferralAccountDebit
Balances

Valuuttakurssien muutoksista
johtuva lisäys (tai vähennys),
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys (tai vähennys), joka johtuu valuuttakurssien muu
toksista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien debetsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 44B d

L 326/685

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu arvioiden muutok
sista, joilla ei oikaista sopi
mukseen sisältyvää palvelu
marginaalia, vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInEstimatesThatDoNotAd
credit
justContractualService
MarginInsuranceContractsLia
bilityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInModelsOrRiskParameter credit
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

Mallien tai riskiparametrien
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), luottositou
muksista ja takaussopimuk
sista aiheutuva altistuminen
luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh
tuu mallien tai riskiparametrien muutoksista. [Viittaus:
Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuva
altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInModelsOrRiskParameters debit
FinancialAssets

Mallien tai riskiparametrien
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), rahoitusvarat

Mallien tai riskiparametrien muutoksista johtuva rahoi
tusvarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInOwnershipInterestsInSub credit
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControl

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sellaisista muutoksista
tytäryritysten omistusosuuk
sissa, jotka eivät johda mää
räysvallan menettämiseen,
oma pääoma

Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka johtuu sellai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista muutoksista tytäryritysten omistusosuuksissa, jotka IAS 1 106 d iii
eivät johda määräysvallan menettämiseen. [Viittaus: Tytä
ryritykset [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan X duration,
gesInOwnershipInterestsInSub credit
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControlEquityAttributable
ToOwnersOfParent

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sellaisista muutoksista
tytäryrityksistä omistetuissa
osuuksissa, jotka eivät johda
määräysvallan menettämi
seen, emoyrityksen omista
jille kuuluva oma pääoma

Emoyrityksen omistajille kuuluvan oman pääoman lisäys tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai vähennys), joka johtuu sellaisista muutoksista emoy IFRS 12 18
rityksen tytäryrityksistä omistamissa osuuksissa, jotka
eivät johda määräysvallan menettämiseen. [Viittaus: Tytä
ryritykset [member]; Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu senhetkiseen palve
luun liittyvistä muutoksista,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu senhetkiseen palve IFRS 17 104 b – Voimaantulo
luun liittyvistä muutoksista. [Viittaus: Vakuutussopimuk 1.1.2021
sista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

FI

ifrs-full

L 326/686

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu tulevaan palveluun
liittyvistä muutoksista. [Viittaus: Vakuutussopimuksista
aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 17 103 b iv – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 104 a –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu tulevaan palveluun
liittyvistä muutoksista,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)
[abstract]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe credit
lateToPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu aiempaan palveluun
liittyvistä muutoksista,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu aiempaan palve
luun liittyvistä muutoksista, ts. toteutuneisiin vakuutusta
pahtumiin liittyvien sopimuksen täyttämistä aiheutuvien
rahavirtojen pääoma-arvon muutoksista. [Viittaus:
Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 17 103 b iii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 104 c –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCon
versionOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Vaihdettavissa olevien instru
menttien vaihtamisesta joh
tuva lisäys (tai vähennys),
oma pääoma

Vaihdettavissa olevien instrumenttien vaihtamisesta joh
tuva oman pääoman lisäys (tai vähennys).

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu tulevaan palveluun
liittyvistä muutoksista,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

FI

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu senhetkiseen palve
luun liittyvistä muutoksista,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)
[abstract]

16.12.2019

Etuliite

L 326/687

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Transaktiohintaa koskevan
arvion muutoksesta aiheutu
vista kertyneeseen vaikutuk
seen perustuvista myyntituot
tojen oikaisuista johtuva
lisäys (tai vähennys), sopi
mukseen perustuvat
omaisuuserät

Transaktiohintaa koskevan arvion muutoksesta aiheutu esimerkki: IFRS 15 118 b
vista kertyneeseen vaikutukseen perustuvista myyntituot
tojen oikaisuista johtuva sopimukseen perustuvien omai
suuserien lisäys (tai vähennys). Transaktiohinta on se vas
tikemäärä, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu
asiakkaalle luovutettavia luvattuja tavaroita tai palveluja
vastaan, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten puo
lesta kerättyjä määriä (esim. joitakin myyntiin perustuvia
veroja). [Viittaus: Kertyneeseen vaikutukseen perustuvista
myyntituottojen oikaisuista johtuva lisäys (tai vähennys),
sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ChangeInEstimateOfTransac
tionPriceContractLiabilities

X duration,
credit

Transaktiohintaa koskevan
arvion muutoksesta aiheutu
vista kertyneeseen vaikutuk
seen perustuvista myyntituot
tojen oikaisuista johtuva
lisäys (tai vähennys), sopi
mukseen perustuvat velat

Transaktiohintaa koskevan arvion muutoksesta aiheutu esimerkki: IFRS 15 118 b
vista kertyneeseen vaikutukseen perustuvista myyntituot
tojen oikaisuista johtuva sopimukseen perustuvien velko
jen lisäys (tai vähennys). Transaktiohinta on se vastike
määrä, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu asiak
kaalle luovutettavia luvattuja tavaroita tai palveluja vas
taan, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten puolesta
kerättyjä määriä (esim. joitakin myyntiin perustuvia
veroja). [Viittaus: Kertyneeseen vaikutukseen perustuvista
myyntituottojen oikaisuista johtuva lisäys (tai vähennys),
sopimukseen perustuvat velat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ChangeInMeasureOfProgress
ContractAssets

X duration,
debit

Täyttämisasteen määrittämi
sessä tapahtuneesta muutok
sesta aiheutuvista kertynee
seen vaikutukseen perustu
vista myyntituottojen oikai
suista johtuva lisäys (tai
vähennys), sopimukseen
perustuvat omaisuuserät

Täyttämisasteen määrittämisessä tapahtuneesta muutok esimerkki: IFRS 15 118 b
sesta aiheutuvista kertyneeseen vaikutukseen perustuvista
myyntituottojen oikaisuista johtuva sopimukseen perus
tuvien omaisuuserien lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Ker
tyneeseen vaikutukseen perustuvista myyntituottojen
oikaisuista johtuva lisäys (tai vähennys), sopimukseen
perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ChangeInMeasureOfProgress
ContractLiabilities

X duration,
credit

Täyttämisasteen määrittämi
sessä tapahtuneesta muutok
sesta aiheutuvista kertynee
seen vaikutukseen perustu
vista myyntituottojen oikai
suista johtuva lisäys (tai
vähennys), sopimukseen
perustuvat velat

Täyttämisasteen määrittämisessä tapahtuneesta muutok esimerkki: IFRS 15 118 b
sesta aiheutuvista kertyneeseen vaikutukseen perustuvista
myyntituottojen oikaisuista johtuva sopimukseen perus
tuvien velkojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Kertynee
seen vaikutukseen perustuvista myyntituottojen oikai
suista johtuva lisäys (tai vähennys), sopimukseen perustu
vat velat]

16.12.2019

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ChangeInEstimateOfTransac
tionPriceContractAssets

FI

ifrs-full

L 326/688

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kertyneeseen vaikutukseen
perustuvista myyntituottojen
oikaisuista, jotka aiheutuvat
sopimusmuutoksesta, johtuva
lisäys (tai vähennys), sopi
mukseen perustuvat
omaisuuserät

Sopimusmuutoksesta aiheutuvista kertyneeseen vaikutuk esimerkki: IFRS 15 118 b
seen perustuvista myyntituottojen oikaisuista johtuva
sopimukseen perustuvien omaisuuserien lisäys (tai
vähennys). Sopimusmuutos on sopimuksen soveltamisa
lan tai hinnan (tai molempien) muutos, jonka sopimusos
apuolet hyväksyvät. [Viittaus: Kertyneeseen vaikutukseen
perustuvista myyntituottojen oikaisuista johtuva lisäys
(tai vähennys), sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ContractModificationCon
tractLiabilities

X duration,
credit

Sopimusmuutoksesta aiheu
tuvista kertyneeseen vaiku
tukseen perustuvista myynti
tuottojen oikaisuista johtuva
lisäys (tai vähennys), sopi
mukseen perustuvat velat

Sopimusmuutoksesta aiheutuvista kertyneeseen vaikutuk esimerkki: IFRS 15 118 b
seen perustuvista myyntituottojen oikaisuista johtuva
sopimukseen perustuvien velkojen lisäys (tai vähennys).
Sopimusmuutos on sopimuksen soveltamisalan tai hin
nan (tai molempien) muutos, jonka sopimusosapuolet
hyväksyvät. [Viittaus: Kertyneeseen vaikutukseen perustu
vista myyntituottojen oikaisuista johtuva lisäys (tai
vähennys), sopimukseen perustuvat velat]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughCu
debit
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueContractAssets

Kertyneeseen vaikutukseen
perustuvista myyntituottojen
oikaisuista johtuva lisäys (tai
vähennys), sopimukseen
perustuvat omaisuuserät

Kertyneeseen vaikutukseen perustuvista myyntituottojen esimerkki: IFRS 15 118 b
oikaisuista johtuva sopimukseen perustuvien omaisuuse
rien lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sopimukseen perustu
vat omaisuuserät; Myyntituotot asiakassopimuksista]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughCu
credit
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueContractLiabil
ities

Kertyneeseen vaikutukseen
perustuvista myyntituottojen
oikaisuista johtuva lisäys (tai
vähennys), sopimukseen
perustuvat velat

Kertyneeseen vaikutukseen perustuvista myyntituottojen
oikaisuista johtuva sopimukseen perustuvien velkojen
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sopimukseen perustuvat
velat; Myyntituotot asiakassopimuksista]

esimerkki: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDis
posalOfSubsidiary

X duration,
credit

Tytäryrityksen luovutuksesta
johtuva lisäys (tai vähennys),
oma pääoma

Tytäryritysten luovutuksesta johtuva oman pääoman
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
L 326/689

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArisingFrom
ContractModificationContrac
tAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseThroughEf
X duration,
fectOfChangesInRiskOfNonper credit
formanceByIssuerOfReinsur
anceContractsHeldInsurance
ContractsLiabilityAsset

Vakuutuksenottajana tehtyjen
jälleenvakuutussopimusten
vakuutuksenantajan laimin
lyöntiriskin muutosten vaiku
tuksesta johtuva lisäys (tai
vähennys), vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Vakuutuksenottajana tehtyjen jälleenvakuutussopimusten
vakuutuksenantajan laiminlyöntiriskin muutosten vaiku
tuksesta johtuva vakuutussopimuksista aiheutuvan velan
(tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuu
tussopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä);
Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 105 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect X duration,
sOfContractsAcquiredInPeri
credit
odInsuranceContractsLiabil
ityAsset

Kaudella hankittujen sopi
musten vaikutuksista johtuva
lisäys (tai vähennys), vakuu
tussopimuksista aiheutuva
velka (tai omaisuuserä)

Kaudella muilta yhteisöiltä vakuutussopimusten siirroissa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen sopimus
IFRS 17 108 a – Voimaantulo
ten vaikutuksista johtuva vakuutussopimuksista aiheutu 1.1.2021
van velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viit
taus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect X duration,
sOfContractsInitiallyRecog
credit
nisedInPeriodInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Kaudella alun perin kirjattu
jen sopimusten vaikutuksista
johtuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Kaudella alun perin kirjattujen sopimusten vaikutuksista
johtuva vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai
omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuutus
sopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 104 a iii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 44B c

Euroopan unionin virallinen lehti

Rahoituksesta johtuvien velkojen lisäys (tai vähennys),
joka johtuu valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta.
[Viittaus: Rahoituksesta johtuvat velat]

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInForeignEx
changeRatesLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

FI

Valuuttakurssien muutosten
vaikutuksesta johtuva lisäys
(tai vähennys), rahoituksesta
johtuvat velat

ifrs-full

X duration,
credit

Nimike

L 326/690

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kaudella alun perin kirjattu
jen tappiollisten sopimusten
ryhmien vaikutuksista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Kaudella alun perin kirjattujen tappiollisten sopimusten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ryhmien vaikutuksista johtuva vakuutussopimuksista
IFRS 17 108 b – Voimaantulo
aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). 1.1.2021
Vakuutussopimus on alkuperäisenä kirjaamisajankohtana
tappiollinen, jos sopimukselle kohdistettujen sopimuksen
täyttämisestä aiheutuvien rahavirtojen pääoma-arvo,
aiemmin kirjatut vakuutussopimuksen hankinnasta
aiheutuvat rahavirrat ja sopimuksesta alkuperäisenä kir
jaamisajankohtana aiheutuvat rahavirrat yhteenlasket
tuina ovat nettomäärältään ulosmenevää rahavirtaa. [Viit
taus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfOptions

X duration,
credit

Optioiden toteuttamisesta
johtuva lisäys (tai vähennys),
oma pääoma

Optioiden toteuttamisesta johtuva oman pääoman lisäys
(tai vähennys).

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Merkintäoikeuksien käyttämi Merkintäoikeuksien käyttämisestä johtuva oman pää
sestä johtuva lisäys (tai
oman lisäys (tai vähennys).
vähennys), oma pääoma

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExpe
rienceAdjustmentsInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Kokemusperusteisista tarkis
tuksista johtuva lisäys (vähen
nys), vakuutussopimuksista
aiheutuva velka
(omaisuuserä)

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

L 326/691

Kokemusperusteisista tarkistuksista johtuva vakuutusso tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai IFRS 17 104 b iii – Voimaantulo
vähennys). Kokemusperusteinen tarkistus on erotus:
1.1.2021
(a) saatujen vakuutusmaksujen (ja niihin liittyvien raha
virtojen kuten vakuutussopimusten hankinnasta aiheutu
vien rahavirtojen ja vakuutusmaksuverojen) osalta – kau
della odotettavissa olevista määristä kauden alussa tehdyn
arvion ja kaudella toteutuvien rahavirtojen välillä; tai
(b) vakuutuspalvelukulujen (lukuun ottamatta vakuutus
ten hankintakuluja) osalta – kaudella odotettavissa ole
vista määristä kauden alussa tehdyn arvion ja kaudella
toteutuvien määrien välillä. [Viittaus: Vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughEffect X duration,
credit
sOfGroupsOfOnerousCon
tractsInitiallyRecognisedInPeri
odInsuranceContractsLiabil
ityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoituksen rahavirroista
aiheutuva lisäys (tai vähen
nys), rahoituksesta johtuvat
velat

Rahoituksen rahavirroista aiheutuva rahoituksesta johtu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien velkojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Rahoituk
IAS 7 44B a
sesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat; Rahoi
tuksesta johtuvat velat]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughFor
credit
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

Valuuttakursseista ja muista
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), luottositou
muksista ja takaussopimuk
sista aiheutuva altistuminen
luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh
tuu valuuttakursseista ja muista muutoksista. [Viittaus:
Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuva
altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContractsAbstract

Valuuttakursseista ja muista
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), luottositou
muksista ja takaussopimuk
sista aiheutuva altistuminen
luottoriskille [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssets

Valuuttakursseista ja muista muutoksista johtuva rahoi
tusvarojen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

X duration,
debit

Valuuttakursseista ja muista
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), rahoitusvarat

16.12.2019

Valuuttakursseista ja muista
muutoksista johtuva lisäys
(tai vähennys), rahoitusvarat
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughFi
X duration,
nancingCashFlowsLiabili
credit
tiesArisingFromFinancingActiv
ities

FI

ifrs-full

L 326/692

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Valuuttakursseista johtuva
lisäys (tai vähennys), luottosi
toumuksista ja takaussopi
muksista aiheutuva altistumi
nen luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh
tuu valuuttakursseista. [Viittaus: Luottositoumuksista ja
takaussopimuksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeFinancialAssets

X duration,
debit

Valuuttakursseista johtuva
lisäys (tai vähennys),
rahoitusvarat

Valuuttakursseista johtuva rahoitusvarojen lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThrough
GainsLossesInPeriodReserveOf credit
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

Kaudella kirjatuista voitoista
(tai tappioista) johtuva lisäys
(tai vähennys), voittojen ja
tappioiden rahasto käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
vista rahoitusvaroista, jotka
liittyvät sellaisiin vakuutusso
pimuksiin, joihin on sovel
lettu IFRS 17:n kappaleita
C18(b), C19(b), C24(b)
ja C24(c)

Vakuutussopimuksiin, joihin on sovellettu IFRS 17:n kap esimerkki: IFRS 17 116 –
paleita C18(b), C19(b), C24(b) ja C24(c), liittyvistä käy
Voimaantulo 1.1.2021
pään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos
tettavista rahoitusvaroista johtuvien voittojen ja tappioi
den rahaston lisäys (tai vähennys), joka johtuu kauden
voitoista (tai tappioista). [Viittaus: Vakuutussopimuksiin,
joihin on sovellettu IFRS 17:n kappaleita C18(b), C19(b),
C24(b) ja C24(c), liittyvistä, käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista
johtuvien voittojen ja tappioiden rahaston lisäys (tai
vähennys)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsAndOtherIn
curredInsuranceServiceExpens
esInsuranceContractsLiabil
ityAsset

X duration,
credit

Toteutuneista korvausvaa
teista ja muista toteutuneista
vakuutuspalvelukuluista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Toteutuneista korvausvaateista ja muista toteutuneista
vakuutuspalvelukuluista johtuva vakuutussopimuksista
aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeExposureToCred
itRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 b i – Voimaantulo
1.1.2021

L 326/693

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu maksetuista toteu IFRS 17 105 a iii – Voimaantulo
tuneista korvausvaateista ja muista vakuutuksenantajana 1.1.2021
tehdyistä vakuutussopimuksista maksetuista vakuutuspal
velukuluista, lukuun ottamatta vakuutussopimusten han
kinnasta aiheutuneita rahavirtoja. [Viittaus: Vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä); Vakuutusso
pimusten hankinnasta aiheutuneista rahavirroista johtuva
lisäys (tai vähennys), vakuutussopimuksista aiheutuva
velka (omaisuuserä)]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
credit
curredClaimsRecoveredAn
dOtherInsuranceServiceExpens
esRecoveredUnderReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu vakuutuksenottajana
tehtyjen jälleenvakuutussopi
musten perusteella korva
tuista toteutuneista korvaus
vaateista ja muista vakuutus
palvelukuluista, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu vakuutuksenotta
IFRS 17 105 a iii – Voimaantulo
jana tehtyjen jälleenvakuutussopimusten perusteella kor 1.1.2021
vatuista toteutuneista korvausvaateista ja muista vakuu
tuspalvelukuluista. [Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä); Vakuutuksenottajana tehdyt
jälleenvakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
credit
anceAcquisitionCashFlowsIn
suranceContractsLiabilityAsset

Vakuutussopimusten hankin
nasta aiheutuneista rahavir
roista johtuva lisäys (tai
vähennys), vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka
(omaisuuserä)

Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvista rahavir
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
roista johtuva vakuutussopimuksista aiheutuvan velan
IFRS 17 105 a ii – Voimaantulo
(tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). Vakuutussopi
1.1.2021
musten hankinnasta aiheutuvat rahavirrat ovat vakuutus
sopimusryhmän myynti-, underwriting- ja käynnistämis
menoista aiheutuvia rahavirtoja, jotka välittömästi johtu
vat siitä vakuutussopimussalkusta, johon ryhmä kuuluu.
Tällaisiin rahavirtoihin luetaan rahavirrat, jotka eivät
välittömästi johdu salkkuun sisältyvistä yksittäisistä sopi
muksista tai vakuutussopimusryhmistä. [Viittaus: Vakuu
tussopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

16.12.2019

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu maksetuista toteutu
neista korvausvaateista ja
muista vakuutuksenantajana
tehdyistä vakuutussopimuk
sista maksetuista vakuutus
palvelukuluista, lukuun otta
matta vakuutussopimusten
hankinnasta aiheutuneita
rahavirtoja, vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherIn credit
suranceServiceExpensesPaid
ForInsuranceContractsIssuedEx
cludingInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContract
sLiabilityAsset

FI

ifrs-full

L 326/694

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutukseen liittyvistä
rahoitustuotoista (tai kuluista) johtuva lisäys (tai
vähennys), vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka
(omaisuuserä)

Vakuutukseen liittyvistä rahoitustuotoista (tai -kuluista)
johtuva vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai
omaisuuserän) lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Vakuutus
sopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä); Vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 105 c – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
anceRevenueInsuranceContract credit
sLiabilityAsset

Vakuutusmaksutuotoista joh
tuva lisäys (vähennys), vakuu
tussopimuksista aiheutuva
velka (omaisuuserä)

Vakuutusmaksutuotoista johtuva vakuutussopimuksista
aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä); vakuutusmaksutuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Vakuutusmaksutuotoista joh
tuva lisäys (vähennys), vakuu
tussopimuksista aiheutuva
velka (omaisuuserä) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
anceRevenueNotRelatedToCon credit
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachOrFairVal
ueApproachHasBeenAppliedIn
suranceContractsLiabilityAsset

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sellaisista vakuutus
maksutuotoista, jotka eivät
liity siirtymäajankohtana ole
massa olleisiin sopimuksiin,
joihin on sovellettu muutet
tua takautuvaa lähestymista
paa tai käypään arvoon
perustuvaa lähestymistapaa,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
anceFinanceIncomeOrExpens credit
esInsuranceContractsLiabil
ityAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu sellaisista vakuutus IFRS 17 114 c – Voimaantulo
maksutuotoista, jotka eivät liity siirtymäajankohtana ole 1.1.2021
massa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu muutet
tua takautuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n
kappaleissa C6–C19) tai käypään arvoon perustuvaa
lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa
C20–C24). [Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva
velka (tai omaisuuserä); vakuutusmaksutuotot]
L 326/695

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sellaisista vakuutus
maksutuotoista, jotka liittyvät
siirtymäajankohtana olemassa
olleisiin sopimuksiin, joihin
on sovellettu käypään arvoon
perustuvaa lähestymistapaa,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu sellaisista vakuutus IFRS 17 114 b – Voimaantulo
maksutuotoista, jotka liittyvät siirtymäajankohtana ole
1.1.2021
massa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu käypään
arvoon perustuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS
17:n kappaleissa C20–C24). [Viittaus: Vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai omaisuuserä); vakuutusmaksu
tuotot]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
credit
anceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachHasBeenAp
pliedInsuranceContractsLiabil
ityAsset

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sellaisista vakuutus
maksutuotoista, jotka liittyvät
siirtymäajankohtana olemassa
olleisiin sopimuksiin, joihin
on sovellettu muutettua
takautuvaa lähestymistapaa,
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu sellaisista vakuutus IFRS 17 114 a – Voimaantulo
maksutuotoista, jotka liittyvät siirtymäajankohtana ole
1.1.2021
massa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu muutet
tua takautuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n
kappaleissa C6–C19). [Viittaus: Vakuutussopimuksista
aiheutuva velka (tai omaisuuserä); vakuutusmaksutuotot]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
anceServiceExpensesInsurance credit
ContractsLiabilityAsset

Vakuutuspalvelukuluista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (omaisuuserä)

Vakuutuspalvelukuluista johtuva vakuutussopimuksista
aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Vakuutuspalvelukuluista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
credit
anceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsur
anceContractsLiabilityAsset

FI

ifrs-full

L 326/696

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 b – Voimaantulo
1.1.2021

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByComponentsInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Vakuutuspalvelutuloksesta
johtuva lisäys (tai vähennys)
komponenttien täsmäytystä
varten, vakuutussopimuksista
aiheutuva velka (tai omai
suuserä) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Vakuutuspalvelutuloksesta
johtuva lisäys (tai vähennys)
jäljellä olevan vakuutuskau
den komponentin ja toteutu
neiden korvausvaateiden täs
mäytystä varten, vakuutusso
pimuksista aiheutuva velka
(tai omaisuuserä) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur X duration,
credit
anceServiceResultInsurance
ContractsLiabilityAsset

Vakuutuspalvelutuloksesta
johtuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutuspalvelutuloksesta johtuva vakuutussopimuksista
aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä); Vakuutuspalvelutulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 104 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
vestmentComponentsExcluded credit
FromInsuranceRevenueAndIn
suranceServiceExpensesInsur
anceContractsLiabilityAsset

Vakuutusmaksutuotoista ja
vakuutuspalvelukuluista ero
tetuista sijoituskomponen
teista johtuva lisäys (tai
vähennys), vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Vakuutusmaksutuotoista ja vakuutuspalvelukuluista ero
tetuista sijoituskomponenteista johtuva vakuutussopi
muksista aiheutuvan velan (tai omaisuuserän) lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Kuvaus sijoituskomponenttien mää
rittämiseen käytetystä lähestymistavasta; Vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 103 c – Voimaantulo
1.1.2021

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/697

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLos
sOfControlOfSubsidiaryDe
ferredTaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Tytäryritystä koskevan mää
räysvallan menettämisestä
johtuva lisäys (tai vähennys),
laskennallinen verovelka (tai
-saaminen)

Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) lisäys (tai vähen
nys), joka johtuu tytäryritystä koskevan määräysvallan
menettämisestä. [Viittaus: Laskennallinen verovelka (tai
-saaminen)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModi X duration,
credit
ficationOfContractualCash
FlowsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

Sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin tehdyistä muu
toksista johtuva lisäys (tai
vähennys), luottositoumuk
sista ja takaussopimuksista
aiheutuva altistuminen
luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
esimerkki: IFRS 7 35I b
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh
tuu sopimukseen perustuviin rahavirtoihin tehdyistä
muutoksista. [Viittaus: Luottositoumuksista ja takaussopi
muksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModi X duration,
debit
ficationOfContractualCash
FlowsFinancialAssets

Sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin tehdyistä muu
toksista johtuva lisäys (tai
vähennys), rahoitusvarat

Rahoitusvarojen lisäys (tai vähennys), joka johtuu sopi
esimerkki: IFRS 7 35I b
mukseen perustuviin rahavirtoihin tehdyistä muutoksista.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssets

X duration,
credit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), vähennystili
rahoitusvarojen luottotap
pioita varten

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
lisäys (tai vähennys) rahoitusvarojen luottotappioita var Voimassaolon päättymispäivä
ten perustetulla vähennystilillä, jotka johtuvat tilinpäätök 1.1.2021
sen muuntamisesta toimintavaluutasta esittämisvaluut
taan – sisältää myös ulkomaisen yksikön muuntamisen
raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan. [Viittaus:
Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), biologiset
hyödykkeet

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys), jotka joh IAS 41 50 f
tuvat tilinpäätöksen muuntamisesta toimintavaluutasta
esittämisvaluuttaan – sisältää myös ulkomaisen yksikön
muuntamisen raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan.
[Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

L 326/698

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 12 81
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), vakuutussopi
muksista johtuvat aktivoidut
hankintamenot

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankinta
Voimassaolon päättymispäivä
menojen lisäys (tai vähennys), jotka johtuvat tilinpäätök 1.1.2021
sen muuntamisesta toimintavaluutasta esittämisvaluut
taan – sisältää myös ulkomaisen yksikön muuntamisen
raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan. [Viittaus:
Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut
hankintamenot]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), laskennallinen
verovelka (tai -saaminen)

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva yleinen käytäntö: IAS 12 81
laskennallisen verovelan (tai -saamisen) lisäys (tai vähen
nys), jotka johtuvat tilinpäätöksen muuntamisesta toimin
tavaluutasta esittämisvaluuttaan – sisältää myös ulkomai
sen yksikön muuntamisen raportoivan yhteisön esittä
misvaluuttaan. [Viittaus: Laskennallinen verovelka (tai
-saaminen)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), liikearvo

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liikearvon lisäys (tai vähennys), jotka johtuvat tilinpäätök IFRS 3 B67 d vi
sen muuntamisesta toimintavaluutasta esittämisvaluut
taan – sisältää myös ulkomaisen yksikön muuntamisen
raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan. [Viittaus:
Liikearvo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
X duration,
tExchangeDifferencesIntangible debit
AssetsAndGoodwill

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), aineettomat
hyödykkeet ja liikearvo

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva yleinen käytäntö: IAS 38 118
aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäys (tai vähen e vii
nys), jotka johtuvat tilinpäätöksen muuntamisesta toimin
tavaluutasta esittämisvaluuttaan – sisältää myös ulkomai
sen yksikön muuntamisen raportoivan yhteisön esittä
misvaluuttaan. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo]

L 326/699

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesDe
ferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContracts

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys IAS 38 118 e vii
(tai vähennys), jotka johtuvat tilinpäätöksen muuntami
sesta toimintavaluutasta esittämisvaluuttaan – sisältää
myös ulkomaisen yksikön muuntamisen raportoivan
yhteisön esittämisvaluuttaan. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesInvest
mentProperty

X duration,
debit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), sijoituskiinteis
töt

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys), jotka johtuvat
IAS 40 76 e, tilinpäätöksessä
tilinpäätöksen muuntamisesta toimintavaluutasta esittä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d vi
misvaluuttaan – sisältää myös ulkomaisen yksikön muun
tamisen raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan. [Viit
taus: Sijoituskiinteistöt] [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesLiabili
tiesUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), vakuutukse
nantajana tehtyihin vakuutus
sopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvat
velat

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva
vakuutusvelkojen muutos, jotka johtuvat tilinpäätöksen
muuntamisesta esittämisvaluuttaan ja ulkomaisen yksi
kön muuntamisesta esittämisvaluuttaan. [Viittaus: Vakuu
tuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleen
vakuutussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesOtherPro
visions

X duration,
credit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), muut
varaukset

Muiden varausten lisäys (tai vähennys), joka johtuu sel
laisten varausten valuuttakurssien muutoksista, jotka on
arvostettu eri valuutassa kuin yhteisön esittämisvaluu
tassa. [Viittaus: Muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 37 84
16.12.2019

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), muut aineetto
mat hyödykkeet kuin
liikearvo

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughNe
X duration,
tExchangeDifferencesIntangible debit
AssetsOtherThanGoodwill

FI

ifrs-full

L 326/700

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai
IAS 16 73 e viii
vähennys), jotka johtuvat tilinpäätöksen muuntamisesta
toimintavaluutasta esittämisvaluuttaan – sisältää myös
ulkomaisen yksikön muuntamisen raportoivan yhteisön
esittämisvaluuttaan. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesReim
bursementRightsAtFairValue

X duration,
debit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), korvauksen
saantioikeudet, käypä arvo

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai
vähennys), joka johtuu sellaisten järjestelyjen valuutta
kurssien muutoksista, jotka on arvostettu eri valuutassa
kuin yhteisön esittämisvaluutassa. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesReinsur
anceAssets

X duration,
debit

Nettomääräisistä valuutta
kurssieroista johtuva lisäys
(tai vähennys), jälleenvakuu
tusvarat

Sellaisista nettomääräisistä valuuttakurssieroista aiheutuva yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
jälleenvakuutusvarojen lisäys (tai vähennys), jotka johtu Voimassaolon päättymispäivä
vat tilinpäätöksen muuntamisesta toimintavaluutasta esit 1.1.2021
tämisvaluuttaan – sisältää myös ulkomaisen yksikön
muuntamisen raportoivan yhteisön esittämisvaluuttaan.
[Viittaus: Jälleenvakuutusvarat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

X duration

Uusista liiketoimista johtuva
lisäys (tai vähennys), alkupe
räisen kirjaamisajankohdan
käyvän arvon ja transaktio
hinnan välisen vielä tulosvai
kutteisesti kirjaamattoman
erotuksen kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
esimerkki: IFRS 7 IG14,
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos esimerkki: IFRS 7 28 b
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän
lisäys (tai vähennys), joka johtuu uusista liiketoimista.
[Viittaus: Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän
arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti
kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä; Rahoitusin
strumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 e

L 326/701

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesProperty
PlantAndEquipment

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tytäryrityksiä tai muita liike
toimintoja koskevan määräys
vallan saamisesta tai menettä
misestä johtuva lisäys (tai
vähennys), rahoituksesta joh
tuvat velat

Rahoituksesta johtuvien velkojen lisäys (tai vähennys),
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka johtuu tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koske IAS 7 44B b
van määräysvallan saamisesta tai menettämisestä. [Viit
taus: Rahoituksesta johtuvat velat; Tytäryritykset
[member]]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherChangesAl credit
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssets

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), vähen
nystili rahoitusvarojen luotto
tappioita varten

Sellaisista muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) rahoi yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
tusvarojen luottotappioita varten perustetulla vähennysti Voimassaolon päättymispäivä
lillä, joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä 1.1.2021
tai liitetiedoissa. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen
luottotappioita varten]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
DeferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContracts

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), vakuu
tussopimuksista johtuvat
aktivoidut hankintamenot

Sellaisista muutoksista johtuva vakuutussopimuksista
johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäys (tai vähen
nys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä
tai liitetiedoissa. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat
aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherChangesIn debit
tangibleAssetsAndGoodwill

Muista muutoksista johtuva
Sellaisista muutoksista johtuva aineettomien hyödykkei yleinen käytäntö: IAS 38 118
lisäys (tai vähennys), aineetto den ja liikearvon lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei
e viii
mat hyödykkeet ja liikearvo
esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viit
taus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherChangesIn debit
tangibleAssetsOtherThanGood
will

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

X duration,
debit

esimerkki: IFRS 4 IG39 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Sellaisista muutoksista johtuva muiden aineettomien hyö tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys), joista
IAS 38 118 e viii
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughOb
tainingOrLosingControlOfSub
sidiariesOrOtherBusinessesLia
bilitiesArisingFromFinancin
gActivities

FI

ifrs-full

L 326/702

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisista muutoksista johtuva sijoituskiinteistöjen lisäys
(tai vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilin
päätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 d viii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 76 g

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherChangesLi credit
abilitiesArisingFromFinancin
gActivities

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), rahoi
tuksesta johtuvat velat

Sellaisista muutoksista johtuva rahoituksesta johtuvien
velkojen lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei esitä erilli
siä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus:
Rahoituksesta johtuvat velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 44B e

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherChangesLi credit
abilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContract
sIssued

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), vakuu
tuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin ja jäl
leenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat

Sellaisista muutoksista johtuva vakuutuksenantajana teh
tyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuk
siin perustuvien velkojen lisäys (tai vähennys), joista
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuu
tussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat
velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
credit
creaseThroughOtherChanges
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), etuus
pohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Sellaisista muutoksista johtuva etuuspohjaisen nettovelan yleinen käytäntö: IAS 19 141
(tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei
esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viit
taus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChange
sPropertyPlantAndEquipment

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), aineelli
set käyttöomaisuushyödyk
keet

Sellaisista muutoksista johtuva aineellisten käyttöomai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suushyödykkeiden lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei
IAS 16 73 e ix
esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

X duration,
debit

L 326/703

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), sijoitus
kiinteistöt

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDe
X duration,
creaseThroughOtherChangesIn debit
vestmentProperty

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

Nimike

Viitteet

Sellaisista muutoksista johtuva hintasääntelystä johtuvien esimerkki: IFRS 14 33 a iii
siirtyvien erien kreditsaldojen lisäys (tai vähennys), joista
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien kreditsaldot]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
RegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
RegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherChanges
ReinsuranceAssets

X duration,
debit

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), jälleen
vakuutusvarat

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherContribu
tionsByOwners

X duration,
credit

Omistajien muista maksusuo Oman pääoman lisäys, joka johtuu omistajien muista
rituksista johtuva lisäys, oma maksusuorituksista, joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja
pääoma
tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa.

FI

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot

Dokumentaation nimike

L 326/704

Etuliite

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot
[abstract]

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien debetsaldot

Sellaisista muutoksista johtuva hintasääntelystä johtuvien esimerkki: IFRS 14 33 a iii
siirtyvien erien debetsaldojen lisäys (tai vähennys), joista
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien debetsaldot]

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien debetsaldot
[abstract]

Sellaisista muutoksista johtuva jälleenvakuutusvarojen
lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja
tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Jälleenvakuu
tusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d iii

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughOtherMovement credit
sExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughOtherMove
mentsFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Viitteet

Oman pääoman vähennys, joka johtuu omistajille jae
tuista varoista, joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilin
päätöksessä tai liitetiedoissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d iii

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), luottosi
toumuksista ja takaussopi
muksista aiheutuva altistumi
nen luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
esimerkki: IFRS 7 IG20B,
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
tuu muista muutoksista. [Viittaus: Luottositoumuksista ja IFRS 7 35I
takaussopimuksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

X duration,
debit

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), rahoi
tusvaroihin kuuluvat erät

Muista muutoksista johtuva rahoitusvaroihin kuuluvien
erien lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
IFRS 7 35I

IncreaseDecreaseThrough
PremiumsPaidForReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista suoritetuista vakuu
tusmaksuista johtuva lisäys
(tai vähennys), vakuutussopi
muksista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu vakuutuksenotta
jana tehdyistä jälleenvakuutussopimuksista suoritetuista
vakuutusmaksuista. [Viittaus: Vakuutussopimuksista
aiheutuva velka (tai omaisuuserä); Vakuutuksenottajana
tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 105 a i – Voimaantulo
1.1.2021

IncreaseDecreaseThrough
PremiumsReceivedForInsur
anceContractsIssuedInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
saaduista vakuutusmaksuista
johtuva lisäys (tai vähennys),
vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu vakuutuksenanta
jana tehdyistä vakuutussopimuksista saaduista vakuutus
maksuista. [Viittaus: Vakuutussopimuksista aiheutuva
velka (tai omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 105 a i – Voimaantulo
1.1.2021
L 326/705

Muista omistajille jaetuista
varoista johtuva vähennys,
oma pääoma

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDe
creaseThroughOtherDistribu
tionsToOwners

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksiin, joihin on sovellettu IFRS 17:n kap esimerkki: IFRS 17 116 –
paleita C18(b), C19(b), C24(b) ja C24(c), liittyvistä käy
Voimaantulo 1.1.2021
pään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos
tettavista rahoitusvaroista johtuvien voittojen ja tappioi
den rahaston lisäys (tai vähennys), joka johtuu kaudella
tehdyistä luokittelun muutoksesta johtuvista oikaisuista.
[Viittaus: Vakuutussopimuksiin, joihin on sovellettu IFRS
17:n kappaleita C18(b), C19(b), C24(b) ja C24(c), liitty
vistä käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavista rahoitusvaroista johtuvien voittojen
ja tappioiden rahaston lisäys (tai vähennys)]

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossToReflectTransfer
OfServicesInsuranceContract
sLiabilityAsset

X duration,
credit

Lisäys (tai vähennys), joka
johtuu sopimukseen sisälty
vän palvelumarginaalin kir
jaamisesta tulosvaikutteisesti
kuvastamaan palvelujen tuot
tamista, vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai
omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu sopimukseen sisäl
tyvän palvelumarginaalin kirjaamisesta tulosvaikutteisesti
kuvastamaan palvelujen tuottamista. [Viittaus: Vakuutus
sopimuksista aiheutuva velka (tai omaisuuserä); Sopi
mukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 104 b i – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShad X duration,
owAccountingDeferredAcquisi debit
tionCostsArisingFromInsur
anceContracts

Varjolaskennasta johtuva
lisäys (tai vähennys), vakuu
tussopimuksista johtuvat
aktivoidut hankintamenot

Varjolaskennasta johtuva vakuutussopimuksista aiheutu
neiden aktivoitujen hankintamenojen lisäys (tai vähen
nys). Varjolaskenta on käytäntö, jolla on seuraavat kaksi
ominaisuutta: (a) omaisuuserästä kirjattu mutta realisoi
tumaton voitto tai tappio vaikuttaa vakuutusvelan arvos
tukseen samalla tavalla kuin realisoitunut voitto tai tap
pio; ja (b) jos omaisuuserästä kirjatut mutta realisoitu
mattomat voitot tai tappiot kirjataan suoraan omaan
pääomaan, siitä johtuva muutos vakuutusvelan kirjanpi
toarvossa kirjataan myös omaan pääomaan. [Viittaus:
Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut
hankintamenot]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

Kaudella tehdyistä luokittelun
muutoksesta johtuvista oikai
suista johtuva lisäys (tai
vähennys), voittojen ja tap
pioiden rahasto käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
vista rahoitusvaroista, jotka
liittyvät vakuutussopimuk
siin, joihin on sovellettu IFRS
17:n kappaleita C18(b),
C19(b), C24(b) ja C24(c)

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
IncreaseDecreaseThroughRe
classificationAdjustmentsInPeri credit
odReserveOfGainsAndLoss
esOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhich
Paragraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

FI

ifrs-full

L 326/706

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osakeperusteisesti maksettavista liiketoimista johtuva
oman pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma
pääoma]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
TimeValueOfMoneyAdjustmen credit
tOtherProvisions

Ajan kulumisesta johtuneista
oikaisuista aiheutunut lisäys,
muut varaukset

Muiden varausten lisäys, joka johtuu ajan kulumisesta
johtuneista oikaisuista. [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
actionsWithOwners
credit

Omistajien kanssa toteutu
neista liiketoimista johtuva
lisäys (tai vähennys), oma
pääoma

Omistajien kanssa toteutuneista liiketoimista johtuva
oman pääoman lisäys (tai vähennys).

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
ferBetweenRevaluationReserve credit
AndRetainedEarnings

Uudelleenarvostusrahaston ja Oman pääoman lisäys (tai vähennys), joka johtuu uudel
kertyneiden voittovarojen
leenarvostusrahaston ja kertyneiden voittovarojen väli
välisistä siirroista johtuva
sistä siirroista. [Viittaus: Kertyneet voittovarat; Uudellee
lisäys (tai vähennys), oma
narvostusrahasto]
pääoma

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesBiologi
debit
calAssets

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), biologi
set hyödykkeet

Sellaisista muutoksista johtuva biologisten hyödykkeiden
lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja
tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 50 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesEquity
credit

Muista muutoksista johtuva
lisäys (tai vähennys), oma
pääoma

Sellaisista muutoksista johtuva oman pääoman lisäys (tai
vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpää
töksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Oma pääoma]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d

L 326/707

Osakeperusteisesti maksetta
vista liiketoimista johtuva
lisäys (tai vähennys), oma
pääoma

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughShare X duration,
credit
basedPaymentTransactions

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesGoodwill debit

Muista muutoksista johtuva
Sellaisista muutoksista johtuva liikearvon lisäys (tai
lisäys (tai vähennys), liikearvo vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpää
töksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 d vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesIntangi
debit
bleAssetsAndGoodwill

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), aineettomat hyödykkeet
ja liikearvo

Sellaisista siirroista ja muutoksista johtuva aineettomien
hyödykkeiden ja liikearvon lisäys (tai vähennys), joista
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsAndGoodwillAbstract

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), aineettomat hyödykkeet
ja liikearvo [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesIntangi
debit
bleAssetsOtherThanGoodwill

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo

Sellaisista siirroista ja muutoksista johtuva muiden
aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai
vähennys), joista yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpää
töksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesOtherPro credit
visions

Siirroista ja muista muutok Sellaisista siirroista ja muutoksista johtuva muiden
sista johtuva lisäys (tai vähen varausten lisäys (tai vähennys), joista yhteisö ei esitä eril
nys), muut varaukset
lisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus:
Muut varaukset]

FI

ifrs-full

L 326/708

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IAS 37 84
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersAndOtherChangesProperty debit
PlantAndEquipment

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipmentAbstract

Siirroista ja muista muutok
sista johtuva lisäys (tai vähen
nys), aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersExposureToCreditRiskOn
credit
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

ifrs-full

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 16 73 e

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), luottositoumuk
sista ja takaussopimuksista
aiheutuva altistuminen
luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvalle
luottoriskille altistumisen lisäys (tai vähennys), joka joh
tuu siirroista. [Viittaus: Luottositoumuksista ja takausso
pimuksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I d,
esimerkki: IFRS 7 35H

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersFinancialAssets
debit

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), rahoitusvaroihin
kuuluvat erät

Siirroista johtuva rahoitusvaroihin kuuluvien erien lisäys
(tai vähennys). [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I d,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersFromConstructionInPro
debit
gressPropertyPlantAndEquip
ment

Keskeneräisistä hankkeista
tehdyistä siirroista johtuva
lisäys (tai vähennys), aineelli
set käyttöomaisuushyödyk
keet

Käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys), joka
yleinen käytäntö: IAS 16 73 e
johtuu keskeneräisistä hankkeista tehdyistä siirroista.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Keskene
räiset hankkeet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersFromToInvestmentProper
debit
tyPropertyPlantAndEquipment

Sijoituskiinteistöistä (tao sijoi
tuskiinteistöihin) tehdyistä
siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Sijoituskiinteistöistä (tai sijoituskiinteistöihin) tehdyistä
siirroista johtuva käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet; Sijoituskiinteistöt]

FI

Sellaisista siirroista ja muutoksista johtuva aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys), joista
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 16 73 e

L 326/709

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersIntangibleAssetsAndGood debit
will

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), aineettomat hyö
dykkeet ja liikearvo

Siirroista johtuva aineettomien hyödykkeiden ja liikear
von lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Aineettomat hyödyk
keet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersIntangibleAssetsOtherThan debit
Goodwill

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo

Siirroista johtuva muiden aineettomien hyödykkeiden
kuin liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersLiabilitiesUnderInsurance
credit
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), vakuutuksenanta
jana tehtyihin vakuutussopi
muksiin ja jälleenvakuutusso
pimuksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäys
(tai vähennys), joka johtuu hankinnoista muilta vakuu
tuksenantajilta tai siirroista niille. [Viittaus: Vakuutukse
nantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 e
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersPropertyPlantAndEquip
debit
ment

Siirroista johtuva lisäys (tai
vähennys), aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet

Siirroista johtuva aineellisten käyttöomaisuushyödykkei
den lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersToDisposalGroupsRegulato credit
ryDeferralAccountCreditBal
ances

Luovutettavien erien ryhmiin
tehdyistä siirroista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot

Luovutettavien erien ryhmiin tehdyistä siirroista johtuva esimerkki: IFRS 14 IE5, esimerkki:
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen IFRS 14 33 a iii
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Myytävänä oleviksi luoki
tellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

FI

ifrs-full

L 326/710

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Luovutettavien erien ryhmiin
tehdyistä siirroista johtuva
lisäys (tai vähennys), hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien debetsaldot

Luovutettavien erien ryhmiin tehdyistä siirroista johtuva esimerkki: IFRS 14 IE5, esimerkki:
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
IFRS 14 33 a iii
lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Myytävänä oleviksi luoki
tellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
credit
ferToStatutoryReserve

Lakisääteiseen rahastoon teh
dystä siirrosta johtuva lisäys
(tai vähennys), oma pääoma

Lakisääteiseen rahastoon tehdystä siirrosta johtuva oman
pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Lakisääteinen
rahasto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea
suryShareTransactions

ifrs-full

X duration,
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsAssets

X duration,
credit

Omia osakkeita koskevista lii Omia osakkeita koskevista liiketoimista johtuva oman
ketoimista johtuva lisäys (tai pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma pääoma;
vähennys), oma pääoma
Omat osakkeet]

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, varat

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseDecreaseThroughTrans X duration,
fersToDisposalGroupsRegulato debit
ryDeferralAccountDebitBal
ances

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Varojen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttami
IFRS 13 93 h ii
sesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia.

L 326/711

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
IFRS 13 93 h ii
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsLiabilities

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, velat

Velkojen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden mui
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutta IFRS 13 93 h ii
misesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoi
sia oletuksia.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, varat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu varo yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

Euroopan unionin virallinen lehti

IncreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/712

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu
yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, verojen
jälkeen, velat

Muihin laajan tuloksen eriin verojen jälkeen kirjattu vel
kojen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden
kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttami
sesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, varat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu varo
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/713

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu yhtei yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
sön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käy
vän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, velat

Muihin laajan tuloksen eriin ennen veroja kirjattu velko yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
jen käyvän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxAssets

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, varat

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu varojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

16.12.2019

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu muihin laa
jan tuloksen eriin, ennen
veroja, yhteisön omat oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

L 326/714

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu yhteisön
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän
arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, verojen jälkeen, velat

Tulosvaikutteisesti verojen jälkeen kirjattu velkojen käy
vän arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia ole
tuksia. [Viittaus: Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxAssets

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, varat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu varojen käyvän
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/715

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu yhteisön omien
oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon
lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin havainnoitavissa
olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan jok
seenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlternative
AssumptionsRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxLiabilities

Käyvän arvon lisäys, joka
johtuu useiden muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöt
tötietojen muuttamisesta
kuvastamaan jokseenkin
mahdollisia vaihtoehtoisia
oletuksia, kirjattu tulosvaikut
teisesti, ennen veroja, velat

Tulosvaikutteisesti ennen veroja kirjattu velkojen käyvän yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
arvon lisäys, joka johtuu useiden muiden kuin havainnoi
tavissa olevien syöttötietojen muuttamisesta kuvastamaan
jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus:
Verotuotto (tai -kulu)]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjust
X duration,
credit
mentsArisingFromPassageOf
TimeContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tion

Ajan kulumisesta johtuvista
oikaisuista aiheutuva lisäys,
liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjatut ehdolliset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten
velkojen lisäys ajan kulumisesta johtuvien oikaisujen
vuoksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut
ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCom
binationsContractAssets

Liiketoimintojen yhdistämi
Liiketoimintojen yhdistämisistä johtuva sopimukseen
esimerkki: IFRS 15 118 a
sistä johtuva lisäys, sopimuk perustuvien omaisuuserien lisäys. [Viittaus: Liiketoiminto
seen perustuvat omaisuuserät jen yhdistäminen [member]; Sopimukseen perustuvat
omaisuuserät]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

FI

ifrs-full

L 326/716

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Liiketoimintojen yhdistämi
Liiketoimintojen yhdistämisistä johtuva sopimukseen
sistä johtuva lisäys, sopimuk perustuvien velkojen lisäys. [Viittaus: Liiketoimintojen
seen perustuvat velat
yhdistäminen [member]; Sopimukseen perustuvat velat]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

esimerkki: IFRS 15 118 a

IncreaseThroughBusinessCom
binationsContractLiabilities

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquired X duration,
InBusinessCombinationRegula debit
toryDeferralAccountDebitBal
ances

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä hankituista eristä joh
tuva lisäys, hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien
debetsaldot

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista eristä johtuva esimerkki: IFRS 14 33 a iii
hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
lisäys. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member];
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAs
sumedInBusinessCombination
RegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X duration,
credit

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä vastattavaksi otetuista
eristä johtuva lisäys, hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien kreditsaldot

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattavaksi otetuista
eristä johtuva hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
kreditsaldojen lisäys. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistä
minen [member]; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien kreditsaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLia
bilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X duration,
credit

Uusista vuokrasopimuksista
johtuva lisäys, rahoituksesta
johtuvat velat

Uusista vuokrasopimuksista aiheutuva rahoituksesta joh
tuvien velkojen lisäys. [Viittaus: Rahoituksesta johtuvat
velat]

esimerkki: IAS 7
A Rahavirtalaskelma muulle
yhteisölle kuin rahoituslaitokselle,
esimerkki: IAS 7 44B

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr X duration,
PurchaseExposureToCred
credit
itRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

Alun perin myönnetyistä tai
ostetuista eristä johtuva
lisäys, luottositoumuksista ja
takaussopimuksista aiheutuva
altistuminen luottoriskille

Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuvan
luottoriskille altistumisen lisäys, joka johtuu alun perin
myönnetyistä tai ostetuista eristä. [Viittaus: Luottositou
muksista ja takaussopimuksista aiheutuva altistuminen
luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I a,
esimerkki: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr X duration,
PurchaseFinancialAssets
debit

Alun perin myönnetyistä tai
ostetuista eristä johtuva
lisäys, rahoitusvarat

Alun perin myönnetyistä tai ostetuista eristä johtuva
rahoitusvarojen lisäys. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35I a,
esimerkki: IFRS 7 35H

FI

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/717

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Muutettuja osakeperusteisia maksuja koskevassa järjeste
lyssä muutetun oman pääoman ehtoisen instrumentin
käyvän arvon ja alkuperäisen oman pääoman ehtoisen
instrumentin käyvän arvon välinen erotus; molemmat
arvot arvioitu sinä päivänä, jona muutos tapahtuu. [Viit
taus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

Viitteet

IncrementalFairValueGranted
X duration
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

Myönnettyjen instrumenttien
käyvän arvon lisäys, muutettu
osakeperusteisia maksuja kos
keva järjestely

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen korvausvel
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
korvausvelvoitteeseen perus voitteeseen perustuvien omaisuuserien hankinta-ajankoh IFRS 3 B64 g i
tuvat omaisuuserät
tana kirjattu määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequently
HedgingRelationshipsAreDis
continuedAndRestarted

text

Indikaatio siitä, kuinka usein
suojaussuhteet lopetetaan ja
käynnistetään uudelleen

Kuvaus siitä, kuinka usein suojaussuhteet lopetetaan ja
käynnistetään uudelleen.

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOf
GovernmentAssistanceWithDi
rectBenefitsForEntity

text

Tieto muunlaisista julkisista
tuista, joista yhteisö on hyö
tynyt välittömästi

Kuvaus muista julkisista tuista kuin tilinpäätökseen kirja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuista julkisista avustuksista, joista yhteisö on välittömästi IAS 20 39 b
hyötynyt. [Viittaus: Julkiset avustukset]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
text
fAmountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilities

Tieto hyödyn poissiirtymisen
määrään tai ajankohtaan liit
tyvistä epävarmuustekijöistä,
ehdolliset velat

Kuvaus epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät ehdollisiin
velkoihin liittyvän taloudellisen hyödyn poissiirtymisen
määrään tai ajankohtaan. [Viittaus: Ehdolliset velat
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 c ii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23C b iii

Euroopan unionin virallinen lehti
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 86 b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tieto hyödyn poissiirtymisen
määrään tai ajankohtaan liit
tyvistä epävarmuustekijöistä,
ehdolliset velat liiketoiminto
jen yhdistämisissä

Kuvaus epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät liiketoiminto
jen yhdistämisessä kirjattuihin ehdollisiin velkoihin liitty
vän taloudellisen hyödyn poissiirtymisen määrään tai
ajankohtaan. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liike
toimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflow
sOtherProvisions

text

Tieto hyödyn poissiirtymisen
määrään tai ajankohtaan liit
tyvistä epävarmuustekijöistä,
muut varaukset

Kuvaus epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät muihin
varauksiin liittyvän taloudellisen hyödyn poissiirtymisen
määrään tai ajankohtaan. [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 85 b

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgener
atingUnitsAxis

axis

Yksittäiset omaisuuserät tai
rahavirtaa tuottavat yksiköt
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgener
atingUnitsMember

member

Yksittäiset omaisuuserät tai
rahavirtaa tuottavat yksiköt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yksittäisiä omaisuuseriä tai rahavir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taa tuottavia yksiköitä. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat
IAS 36 130
yksiköt [member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgener
axis
atingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesAxis

Rahavirtaa tuottavat yksiköt
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgener
member
atingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesMember

Rahavirtaa tuottavat yksiköt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa pienintä yksilöitävissä olevaa omai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuseräryhmää, jonka kerryttämät rahavirrat ovat pitkälti IAS 36 134
riippumattomia muiden omaisuuserien tai omaisuuserä
ryhmien kerryttämistä rahavirroista.

Euroopan unionin virallinen lehti

text
IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflows
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Combination
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 134

L 326/719

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IndividuallyInsignificantCoun
terpartiesMember

member

Yksittäin tarkasteltuina mer
kityksettömät vastapuolet
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa muita liiketoimen osapuolia kuin
yhteisöä, jotka ovat yksittäin tarkasteltuina merkitykset
tömiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
debit

Investoinneista aiheutuvat
tulevat rahavirrat

Investoinneista aiheutuva tuleva rahavirta.

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

InformationAboutCollateral
HeldAsSecurityAndOtherCred
itEnhancementsForCreditim
pairedFinancialAssetsExplana
tory

text block

Informaatio hallussa olevasta
vakuudesta ja muista luoton
laatua parantavista järjeste
lyistä arvoltaan alentuneiden
rahoitusvarojen osalta [text
block]

Informaatio raportointipäivänä luottoriskin johdosta
arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen osalta hallussa
olevasta vakuudesta ja muista luoton laatua parantavista
järjestelyistä (esim. numeerista tietoa siitä, missä määrin
vakuus ja muut luoton laatua parantavat järjestelyt
vähentävät luottoriskiä).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35K c

ifrs-full

InformationAboutConse
text
quencesOfNoncompliance
WithExternallyImposedCapital
Requirements

Tiedot ulkopuolisten pää
omavaatimusten täyttämättä
jättämisen seurauksista

Tiedot ulkopuolisten pääomavaatimusten täyttämättä jät
tämisen seurauksista. [Viittaus: Pääomavaatimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 135 e

ifrs-full

InformationAboutContingen
tAssetsThatDisclosureIsNot
Practicable

text

Tieto siitä, että ehdollisia
varoja koskevien tietojen
antaminen ei ole käytännössä
mahdollista

Tieto siitä, että tietojen antaminen mahdollisista omai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuseristä, jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtu
IAS 37 91
mien seurauksena ja joiden olemassaolo varmistuu vasta,
kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole
kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää
toteutumatta tulevaisuudessa, ei ole käytännössä
mahdollista.

ifrs-full

InformationAboutContin
gentLiabilitiesThatDisclosureIs
NotPracticable

text

Tieto siitä, että ehdollisia vel Tieto siitä, että ehdollisia velkoja koskevien tietojen anta
koja koskevien tietojen anta minen ei ole käytännössä mahdollista. [Viittaus: Ehdolli
minen ei ole käytännössä
set velat [member]]
mahdollista

FI

ifrs-full

L 326/720

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 91

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text block

Informaatio sellaisten rahoi
tusvarojen luoton laadusta,
joihin liittyvä suoritus ei ole
viivästynyt ja joiden arvo ei
ole alentunut [text block]

Informaatio sellaisten rahoitusvarojen luoton laadusta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joihin liittyvä suoritus ei ole viivästynyt (vastapuoli ei ole IFRS 7 36 c – Voimassaolon
suorittanut maksua sopimuksessa asetettuun määräai
päättymispäivä 1.1.2021
kaan mennessä) ja joiden arvo ei ole alentunut. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

text

Informaatio vakuutuksenotta
jana tehtyjen jälleenvakuutus
sopimussopimusten, jotka
ovat varoja, luoton laadusta

Informaatiota vakuutuksenottajana tehtyjen jälleenvakuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tussopimussopimusten, jotka ovat varoja, luoton laa
IFRS 17 131 b – Voimaantulo
dusta. [Viittaus: Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuu 1.1.2021
tussopimukset [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskEx text
posureInherentInFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

Tiedot IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvattuihin rahoitus
varoihin luontaisesti liitty
vistä luottoriskeistä

Tiedot IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattuihin rahoitus
varoihin luontaisesti liittyvistä luottoriskeistä, mukaan
lukien merkittävät luottoriskikeskittymät. [Viittaus: IFRS
4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä
arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEffectOfReg text
ulatoryFrameworksInWhichEn
tityOperates

Tiedot sen sääntelynormis
ton, jossa yhteisö toimii,
vaikutuksesta

Tiedot sen sääntelynormiston, jossa yhteisö toimii,
vaikutuksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 126 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefi
nitionsOfDefault

text

Informaatio yhteisön määri
telmistä laiminlyönnille

Informaatio yhteisön määritelmistä laiminlyönnille,
mukaan lukien syyt näiden määritelmien valitsemiselle.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35F b

ifrs-full

InformationAboutExpo
sureArisingFromLeasesNotYet
CommencedToWhichLesseeIs
Committed

text

Tiedot altistumisesta, joka
Tiedot vuokralle ottajan altistumisesta, joka aiheutuu
aiheutuu vielä alkamattomista vielä alkamattomista vuokrasopimuksista, joihin vuo
vuokrasopimuksista, joihin
kralle ottaja on sitoutunut.
vuokralle ottaja on sitoutunut

Euroopan unionin virallinen lehti
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esimerkki: IFRS 16 59 b iv
L 326/721

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InformationAboutExpo
text
suresToMarketRiskAris
ingFromEmbeddedDeriva
tivesContainedInHostInsurance
Contract

Tiedot markkinariskeistä,
jotka johtuvat pääsopimuk
sena olevaan vakuutussopi
mukseen kytketyistä
johdannaisista

Tiedot markkinariskeistä, jotka johtuvat pääsopimuksena tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevaan vakuutussopimukseen kytketyistä johdannaisista, IFRS 4 39 e – Voimassaolon
jos vakuutuksenantajan ei tarvitse arvostaa kytkettyjä
päättymispäivä 1.1.2021
johdannaisia käypään arvoon eikä se muutoin sitä tee.
[Viittaus: Johdannaiset [member]; Markkinariski [mem
ber]; Käypä arvo [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOr
PortfoliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFea
turesThatCouldAffectLargePor
tionOfThatGroup

text

Tiedot sellaisista rahoitusin
strumenttiryhmistä tai -sal
kuista, joiden tietyt piirteet
voisivat vaikuttaa suureen
osaan kyseisestä ryhmästä

Tiedot sellaisista rahoitusinstrumenttiryhmistä tai -sal
kuista, joiden tietyt piirteet voisivat vaikuttaa suureen
osaan kyseisestä ryhmästä, kuten tiettyjen riskien
keskittyminen.

ifrs-full

text block
InformationAboutHowDesig
natedRiskComponentRelatesTo
HedgedItemInItsEntiretyEx
planatory

Informaatio siitä, kuinka
määritetty riskikomponentti
liittyy suojauskohteeseen
kokonaisuudessaan [text
block]

Informaatio siitä, kuinka määritetty riskikomponentti liit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyy suojauskohteeseen kokonaisuudessaan. [Viittaus: Suo IFRS 7 22C b
jauskohteet [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntity
DeterminedRiskComponent
DesignatedAsHedgedItemEx
planatory

text block

Informaatio siitä, kuinka
yhteisö on määrittänyt suo
jauskohteeksi määritetyn ris
kikomponentin [text block]

Informaatio siitä, kuinka yhteisö on määrittänyt suojaus
kohteeksi määritetyn riskikomponentin (mukaan lukien
kuvaus riskikomponentin ja koko erän välisestä suh
teesta). [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpect
edCashOutflowOnRedemp
tionOrRepurchaseWasDeter
mined

text

Tieto siitä, kuinka lunastami
sesta tai takaisinostosta odo
tettavissa olevat lähtevät
rahavirrat on määritetty

Tieto siitä, kuinka lunastusvelvoitteisten rahoitusinstru
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
menttien lunastamisesta tai takaisinostosta odotettavissa IAS 1 136A d
olevat lähtevät rahavirrat on määritetty. [Viittaus: Lunas
tusvelvoitteisten rahoitusinstrumenttien lunastamisesta tai
takaisinostosta odotettavissa olevat lähtevät rahavirrat]

FI

ifrs-full

L 326/722

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B8H
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 22C a
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Tiedot siitä, kuinka odotetta
vissa oleva volatiliteetti on
määritetty, myönnetyt
osakeoptiot

Tiedot siitä, kuinka odotettavissa oleva myönnettyjen
osakeoptioiden hinnoitteluun käytetty volatiliteetti on
määritetty, mukaan lukien selostus siitä, missä määrin
odotettu volatiliteetti perustuu aiemmin toteutuneeseen
volatiliteettiin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a ii

ifrs-full

InformationAboutHowFairVal
ueWasMeasuredShareOptions
Granted

text

Tiedot siitä, miten käypä arvo Tiedot siitä, miten myönnettyjen osakeoptioiden käypä
on määritetty, myönnetyt
arvo on määritetty.
osakeoptiot

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a

ifrs-full

InformationAboutHowFairWas text
DeterminedIfNotOnBasisOfOb
servableMarketOtherEquityIn
strumentsGranted

Tiedot siitä, miten käypä arvo
on määritetty, jos sitä ei ole
määritetty havainnoitavissa
olevien markkinoiden poh
jalta, muut myönnetyt oman
pääoman ehtoiset
instrumentit

Tiedot siitä, miten muiden myönnettyjen oman pääoman tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ehtoisten instrumenttien (ts. muiden kuin osakeoptioi
IFRS 2 47 b i
den) käypä arvo on määritetty, jos sitä ei ole määritetty
havainnoitavissa olevan markkinahinnan pohjalta.

ifrs-full

InformationAboutHowLessor text
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlyingAs
sets

Tiedot siitä, kuinka vuokralle
antaja hallitsee riskiä, joka
liittyy sen kohdeomaisuuse
ristä itsellään pitämiin
oikeuksiin

Tiedot siitä, kuinka vuokralle antaja hallitsee riskiä, joka
liittyy sen kohdeomaisuuseristä itsellään pitämiin
oikeuksiin.

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEnti
tiesIsDetermined

Tiedot siitä, kuinka suurin
mahdollinen tappio osuuk
sista strukturoiduissa yhtei
söissä on määritetty

Tiedot siitä, kuinka määrä, joka parhaiten kuvaa suurinta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mahdollista tappiota, joka yhteisölle voi aiheutua sen
IFRS 12 29 c
osuuksista strukturoiduissa yhteisöissä, on määritetty.
[Viittaus: Suurin mahdollinen tappio osuuksista struktu
roiduissa yhteisöissä]

text
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 92 b
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromExtensionOp
tionsAndTerminationOptions

Tiedot vuokralle ottajan altis Tiedot vuokralle ottajan altistumisesta, joka aiheutuu
tumisesta, joka aiheutuu
jatko- ja päättämisoptioista.
jatko- ja päättämisoptioista

esimerkki: IFRS 16 59 b ii

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromResidualVal
ueGuarantees

Tiedot vuokralle ottajan altis Tiedot vuokralle ottajan altistumisesta, joka aiheutuu
tumisesta, joka aiheutuu jään jäännösarvotakuista. Jäännösarvotakuu on vuokralle
nösarvotakuista
antajan lähipiiriin kuulumattoman osapuolen vuokralle
antajalle antama takuu siitä, että kohdeomaisuuserän
arvo (tai osa sen arvosta) vuokrasopimuksen päättyessä
on vähintään tietyn suuruinen.

esimerkki: IFRS 16 59 b iii

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromVariableLease
Payments

Tiedot vuokralle ottajan altis Tiedot vuokralle ottajan altistumisesta, joka aiheutuu
tumisesta, joka aiheutuu
muuttuvista vuokrista. Muuttuvat vuokrat ovat se osuus
muuttuvista vuokrista
vuokralle ottajan vuokralle antajalle kohdeomaisuuserän
käyttöoikeudesta vuokra-aikana suorittamista maksuista,
joka vaihtelee tosiseikoissa tai olosuhteissa sopimuksen
alkamisajankohdan jälkeen tapahtuvien muiden muutos
ten kuin ajan kulumisen vuoksi.

esimerkki: IFRS 16 59 b i

ifrs-full

InformationAboutMajorCus
tomers

text

Tiedot siitä, kuinka säily
neestä intressistä johtuvan
tappioriskin enimmäismäärä
on määritetty

Tiedot tärkeimmistä
asiakkaista

Tiedot siitä, kuinka yhteisöllä taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilyneestä intressistä johtuvan tappio
riskin enimmäismäärä on määritetty. [Viittaus: Säily
neestä intressistä johtuvan tappioriskin enimmäismäärä;
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E c

Tiedot yhteisön tärkeimmistä asiakkaista ja yhteisön riip tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
puvuus niistä.
IFRS 8 34

16.12.2019

ifrs-full

text

Euroopan unionin virallinen lehti

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

FI

ifrs-full

L 326/724

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot rahoitusinstrumenttien Tiedot sellaisten rahoitusinstrumenttien markkinoista,
markkinoista
joiden osalta käypien arvojen esittämistä tilinpäätöksessä
ei edellytetä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 30 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

text

Tiedot vuokralle ottajan vuo Tiedot vuokralle ottajan vuokraustoimintojen luonteesta.
kraustoimintojen luonteesta

esimerkki: IFRS 16 59 a

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LessorsLeasingActivities

text

Tiedot vuokralle antajan vuo Tiedot vuokralle antajan vuokraustoimintojen luonteesta.
kraustoimintojen luonteesta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 92 a

ifrs-full

InformationAboutObjec
tivesPoliciesAndProcessesFor
ManagingEntitysObligation
ToRepurchaseOrRedeemPut
tableFinancialInstruments

text

Tiedot tavoitteista, periaat
teista ja prosesseista, joilla
yhteisö hallitsee velvollisuut
taan ostaa tai lunastaa lunas
tusvelvoitteiset rahoitusin
strumentit

Tiedot yhteisön tavoitteista, periaatteista ja prosesseista,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joilla se hallitsee velvollisuuttaan ostaa tai lunastaa oman IAS 1 136A b
pääoman ehtoisiksi luokitellut lunastusvelvoitteiset rahoi
tusinstrumentit niiden haltijoiden sitä vaatiessa, mukaan
lukien mahdolliset muutokset edelliseen kauteen verrat
tuna. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

InformationAboutPotentialEx
posureToFutureCashOutflows
NotReflectedInMeasure
mentOfLeaseLiability

text

Tiedot mahdollisesta altistu
misesta tulevaisuudessa syn
tyville lähteville rahavirroille,
joita ei ole otettu huomioon
vuokrasopimusvelkoja
määritettäessä

Tiedot vuokralle ottajan mahdollisesta altistumisesta tule esimerkki: IFRS 16 59 b
vaisuudessa syntyville lähteville kassavirroille, joita ei ole
otettu huomioon vuokrasopimusvelkoja määritettäessä.
[Viittaus: Vuokrasopimusvelat]
L 326/725

text

Euroopan unionin virallinen lehti

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InformationAboutRelationship text block
BetweenDisclosureOfDisaggre
gatedRevenueFromCon
tractsWithCustomersAndRev
enueInformationForReportable
SegmentsExplanatory

Tiedot asiakassopimuksista
kirjattujen jaoteltujen myynti
tuottojen ja raportoitavista
segmenteistä esitettävien
myyntituottotietojen välisestä
suhteesta [text block]

ifrs-full

InformationAboutRestriction
sOrCovenantsImposedByLeas
esOnLessee

text

Tiedot rajoituksista tai kove Tiedot rajoituksista tai kovenanteista, joita vuokrasopi
nanteista, joita vuokrasopi
muksessa asetetaan vuokralle ottajalle.
muksessa asetetaan vuokralle
ottajalle

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThat
LessorRetainsInUnderlyingAs
sets

text

Tiedot riskienhallinnan strate
giasta, joka koskee vuokralle
antajan kohdeomaisuuseristä
itsellään pitämiä oikeuksia

Tiedot riskienhallinnan strategiasta, joka koskee vuokralle tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
antajan kohdeomaisuuseristä itsellään pitämiä oikeuksia, IFRS 16 92 b
mukaan lukien keinot, joilla vuokralle antaja pienentää
kyseistä riskiä.

ifrs-full

InformationAboutSaleAn
dLeasebackTransactions

text

Tiedot myynti- ja takaisin
vuokraustapahtumista

Tiedot myynti- ja takaisinvuokraustapahtumista.

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEntity
IsInvestmentEntity

text

Tiedot merkittävistä harkin
taan perustuvista ratkaisuista
ja oletuksista, jotka on tehty
todettaessa, että yhteisö on
sijoitusyhteisö

Tiedot merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja oletuksista, jotka on tehty todettaessa, että yhteisö on IFRS 12 9 A
sijoitusyhteisö. [Viittaus: Sijoitusyhteisöistä esitettävät tie
dot [text block]]

ifrs-full

InformationAboutUltima
teRiskManagementStrategyIn
RelationToHedgingRelation
shipsThatEntityFrequentlyRe
sets

text

Tiedot yhteisön usein uudel Tiedot yhteisön usein uudelleenmäärittämiin suojaussuh
leenmäärittämiin suojaussuh teisiin liittyvästä perimmäisestä riskienhallinnan
teisiin liittyvästä perimmäi
strategiasta.
sestä riskienhallinnan
strategiasta

Tiedot asiakassopimuksista kirjattujen jaoteltujen myynti tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuottojen ja raportoitavista segmenteistä esitettävien
IFRS 15 115
myyntituottotietojen välisestä suhteesta. [Viittaus: Rapor
toitavat segmentit [member]; Myyntituotot asiakassopi
muksista]

FI

ifrs-full
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Etuliite

esimerkki: IFRS 16 59 c
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esimerkki: IFRS 16 59 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23C b i
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot siitä, mistä tilinpäätök
sen käyttäjä voi saada julki
sesti saatavilla olevaa IFRS
9:n mukaista informaatiota,
jota ei esitetä konsernitilin
päätöksessä

Tiedot siitä, mistä tilinpäätöksen käyttäjä voi saada kon
serniin kuuluvasta yhteisöstä julkisesti saatavilla olevaa
IFRS 9:n mukaista informaatiota, jota ei esitetä kyseisen
raportointikauden konsernitilinpäätöksessä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39H – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

text
Information
AboutWhetherAndHowEntity
IntendsToDisposeOfFinancialIn
struments

Tieto siitä, aikooko yhteisö
luovuttaa rahoitusinstrumen
tit, ja jos aikoo, miten

Tieto siitä, aikooko yhteisö luovuttaa rahoitusinstrumen
tit, joiden osalta käypien arvojen esittämistä tilinpäätök
sessä ei edellytetä, ja jos aikoo, miten. [Viittaus: Rahoi
tusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 30 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Tieto siitä, miten käypä arvo
on määritetty, myönnetyt
muut oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Tieto siitä, miten myönnettyjen muiden oman pääoman
ehtoisten instrumenttien (ts. muiden kuin osakeoptioi
den) arvostuspäivän käyvän arvon painotettu keskiarvo
on määritetty.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 b

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

text

Tiedot yhteisön lopullisten
Tiedot yhteisön lopullisten luottotappioiden kirjaamispe tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
luottotappioiden kirjaamispe riaatteista, mukaan lukien viitteet siitä, ettei maksua
IFRS 7 35F e
riaatteista
voida kohtuudella odottaa saatavan, ja tiedot periaatteesta
sellaisten rahoitusvarojen osalta, jotka kirjataan pois
lopullisena luottotappiona mutta joihin edelleen kohdis
tetaan perintätoimenpiteitä.

ifrs-full

InformationOnHowEntityAp
pliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassification
HasChangedAsResultOfAp
plyingIFRS9

text

Tiedot siitä, kuinka yhteisö
on soveltanut IFRS 9:n
mukaisia luokitteluvaatimuk
sia niihin rahoitusvaroihin,
joiden luokittelu on muuttu
nut IFRS 9:n soveltamisen
seurauksena

Tiedot siitä, kuinka yhteisö on soveltanut IFRS 9:n
mukaisia luokitteluvaatimuksia niihin rahoitusvaroihin,
joiden luokittelu on muuttunut IFRS 9:n soveltamisen
seurauksena.

Euroopan unionin virallinen lehti

Information
text
AboutWhereUserOfFinancial
StatementsCanObtainAnyPub
liclyAvailableIFRS9Information
ThatIsNotProvidedInConsoli
datedFinancialStatements

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42J a

L 326/727

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

InformationOnHowEntityDe
text
terminedWhetherCreditRiskOf
FinancialInstrumentsHasIn
creasedSignificantlySinceInitial
Recognition

Tiedot siitä, kuinka yhteisö
on ratkaissut, onko rahoi
tusinstrumenttien luottoriski
lisääntynyt merkittävästi
alkuperäisen kirjaamisen
jälkeen

ifrs-full

InformationOnHowEntityRe
designatedFinancialAs
setsWhoseClassification
HasChangedOnInitiallyAp
plyingIFRS17

text

Informaatio siitä, kuinka
Informaatio siitä, kuinka yhteisö on muuttanut sellaisten
yhteisö on muuttanut sellais rahoitusvarojen nimenomaista luokittelua, joiden luokit
ten rahoitusvarojen nimen
telu on muuttunut IFRS 17:n soveltamista aloitettaessa.
omaista luokittelua, joiden
luokittelu on muuttunut IFRS
17:n soveltamista
aloitettaessa

ifrs-full

InformationOnHowIncremen
talFairValueGrantedWasMea
suredModifiedSharebasedPay
mentArrangements

text

Tiedot siitä, miten myönnet
tyjen instrumenttien käyvän
arvon lisäys on määritetty,
osakeperusteisia maksuja kos
kevat järjestelyt, joihin on
tehty muutoksia

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35F d

Tiedot siitä, kuinka yhteisö on ratkaissut, onko rahoi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusinstrumenttien luottoriski lisääntynyt merkittävästi
IFRS 7 35F a
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, mukaan lukien:
(a) katsotaanko – ja jos katsotaan niin kuinka – rahoi
tusinstrumentteihin liittyvän luottoriskin olevan alhainen;
ja (b) onko – ja jos on niin kuinka – kumottu oletus,
jonka mukaan luottoriski on lisääntynyt merkittävästi
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, kun rahoitusvaroihin
liittyvät maksut ovat viivästyneet yli 30 päivää. [Viittaus:
Luottoriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 C33 a – Voimaantulo
1.1.2021

Sellaisten osakeperusteisia maksuja koskevien järjestelyjen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osalta, joihin on tehty muutoksia, tiedot siitä, kuinka
IFRS 2 47 c iii
myönnettyjen instrumenttien käyvän arvon lisäys on
määritetty. [Viittaus: Myönnettyjen instrumenttien käyvän
arvon lisäys, osakeperusteisia maksuja koskevat järjeste
lyt, joihin on tehty muutoksia; Osakeperusteisia maksuja
koskevat järjestelyt [member]]

16.12.2019

Tiedot siitä, kuinka yhteisö
Tiedot siitä, kuinka yhteisö on todennut, että rahoitusva
on todennut, että rahoitusva rat ovat luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneita
rat ovat luottoriskin johdosta rahoitusvaroja.
arvoltaan alentuneita
rahoitusvaroja
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InformationOnHowEntityDe
text
terminedThatFinancialAsset
sAreCreditimpairedFinancialAs
sets

FI
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Viitteet
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot siitä, kuinka instru
Tiedot siitä, kuinka instrumentit on ryhmitelty, jos odo
mentit on ryhmitelty, jos
tettavissa olevat luottotappiot on määritetty ryhmäkoh
odotettavissa olevat luotto
taisesti.
tappiot on määritetty ryhmä
kohtaisesti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35F c

ifrs-full

InformationOnHowRequire
mentsForModificationOfCon
tractualCashFlowsOfFinan
cialAssetsHaveBeenApplied

text

Tiedot siitä, kuinka rahoitus
varoihin kuuluvien erien
sopimukseen perustuviin
rahavirtoihin tehtäviä muu
toksia koskevia vaatimuksia
on sovellettu

Tiedot siitä, kuinka on sovellettu vaatimuksia, jotka kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevat muutosten tekemistä rahoitusvarojen sopimukseen IFRS 7 35F f
perustuviin rahavirtoihin, mukaan lukien, kuinka yhteisö:
(a) ratkaisee, onko luottoriski, joka liittyy sellaiseen rahoi
tusvaroihin kuuluvaan erään, johon on tehty muutoksia
samaan aikaan kun tappiota koskeva vähennyserä on
arvostettu koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia
luottotappioita vastaavaan määrään, parantunut siinä
määrin, että tappiota koskeva vähennyserä palautuu
arvostettavaksi määrään, joka vastaa 12 kuukaudelta
odotettavissa olevia luottotappioita odotettavissa olevien
luottotappioiden suuruiseksi; ja (b) seuraa sitä, missä
määrin kohdan (a) kriteerit täyttäviin rahoitusvaroihin
liittyvä tappiota koskeva vähennyserä arvostetaan myö
hemmin uudelleen määrään, joka vastaa koko voimassao
loajalta odotettavissa olevia luottotappioita.

ifrs-full

InformationWhetherAndHow
ExpectedDividendsWereIncor
poratedIntoMeasurementOf
FairValueOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Tiedot siitä, onko odotetta
vissa olevat osingot otettu
huomioon käypää arvoa
määritettäessä ja miten ne on
otettu huomioon, myönnetyt
muut oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Tiedot siitä, onko odotettavissa olevat osingot otettu huo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mioon myönnettyjen muiden oman pääoman ehtoisten
IFRS 2 47 b ii
instrumenttien (ts. muiden kuin osakeoptioiden) käypää
arvoa määritettäessä ja miten ne on otettu huomioon.

L 326/729

text
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InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpected
CreditLossesWereMeasure
dOnCollectiveBasis

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tiedot siitä, onko muita piir
teitä otettu huomioon käypää
arvoa määritettäessä ja miten
ne on otettu huomioon,
myönnetyt muut oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Tiedot siitä, onko myönnettyjen muiden oman pääoman
ehtoisten instrumenttien (ts. muiden kuin osakeoptioi
den) muita piirteitä otettu huomioon näiden oman pää
oman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa määritet
täessä ja miten ne on otettu huomioon.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 b iii

ifrs-full

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncor
poratedIntoMeasurementOf
FairValueShareOptionsGranted

text

Tiedot siitä, onko muita piir
teitä otettu huomioon käypää
arvoa määritettäessä ja miten
ne on otettu huomioon,
myönnetyt osakeoptiot

Tiedot siitä, onko käypää arvoa määritettäessä otettu
huomioon muita optioiden myöntämiseen liittyviä piir
teitä (kuten markkinaperusteinen ehto) ja miten ne on
otettu huomioon.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a iii

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternally
ImposedCapitalRequirements

text

Tieto siitä, onko yhteisö täyt Tieto siitä, onko yhteisö täyttänyt siihen sovellettavat
tänyt ulkopuoliset pääoma
ulkopuoliset pääomavaatimukset. [Viittaus: Pääomavaati
vaatimukset
mukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 135 d

ifrs-full

text
InformationWhetherRecover
ableAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

Tiedot siitä, onko omaisuuse
rän kerrytettävissä oleva
rahamäärä sen käypä arvo
vähennettynä luovutuksesta
johtuvilla menoilla vai sen
käyttöarvo

Tiedot siitä, onko omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan
yksikön) kerrytettävissä oleva rahamäärä sen käypä arvo
vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla vai sen
käyttöarvo. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 e

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

Ensimmäistä kertaa sovelletut Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
IFRS-standardit [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28

axis

16.12.2019

text
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InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncor
poratedIntoMeasurementOf
FairValueOtherEquityInstru
mentsGranted
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Ensimmäistä kertaa sovelletut Tämä jäsen tarkoittaa IFRS-standardeja, joita yhteisö on
soveltanut ensimmäistä kertaa. Lisäksi se edustaa ”Ensim IAS 8 28
IFRS-standardit [member]
mäistä kertaa sovelletut IFRS-standardit” -akselin vakioar
voa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: IFRS-standardit
[member]]

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScope
OfIFRS17Axis

axis

IFRS 17:n soveltamisalaan
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kuuluvien sopimusten arvos kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tamiseen käytettyjen menetel tai käsitteiden välisen suhteen.
mien syöttötiedot [axis]

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScope
OfIFRS17Member

member

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvien sopimusten arvos
tamiseen käytettyjen menetel
mien syöttötiedot [member]

Tämä jäsen edustaa IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimusten arvostamiseen käytettyjen menetelmien syöt IFRS 17 117 a – Voimaantulo
tötietoja. Lisäksi se edustaa “IFRS 17:n soveltamisalaan
1.1.2021
kuuluvien sopimusten arvostamiseen käytettyjen menetel
mien syöttötiedot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä
ei käytetä.

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure X.XX instant IFRS 17:n soveltamisalaan
ContractsWithinScope
kuuluvien sopimusten arvos
OfIFRS17
tamiseen käytetyn menetel
män syöttötieto

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvien sopimusten arvosta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
miseen käytetyn menetelmän syöttötiedon arvo.
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021
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Etuliite
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tyyppi ja
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 106 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Vakuutussopimukset kompo Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
nenteittain [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

member

Vakuutussopimukset kompo Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutussopimuksia jaotel
tuna komponenteittain, ts. vastaisten rahavirtojen nykyar
nenteittain [member]
voa koskevat arviot, muuta riskiä kuin vakuutusriskiä
koskeva riskioikaisu ja sopimukseen sisältyvä palvelumar
ginaali. Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Vakuutussopimukset
komponenteittain” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä
ei käytetä. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRemain axis
ingCoverageAndIncurredClaim
sAxis

Vakuutussopimukset jaotel
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
tuna jäljellä olevan vakuutus kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
kauden ja toteutuneiden kor tai käsitteiden välisen suhteen.
vausvaateiden mukaan

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 – Voimaantulo
1.1.2021

16.12.2019
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Vakuutussopimukset jäljellä
olevan vakuutuskauden ja
toteutuneiden korvausvaatei
den mukaan jaoteltuna
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutussopimuksia jäljellä
olevan vakuutuskauden ja toteutuneiden korvausvaatei
den mukaan jaoteltuna. Lisäksi tämä jäsen edustaa
”Vakuutussopimukset jäljellä olevan vakuutuskauden ja
toteutuneiden korvausvaateiden mukaan jaoteltuna” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus:
Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMem
ber

member

Vakuutuksenantajana tehdyt
vakuutussopimukset
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutuksenantajana tehtyjä vakuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tussopimuksia. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]] IFRS 17 98 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 131 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIs
suedThatAreAssets

X instant,
debit

Vakuutuksenantajana tehdyt
vakuutussopimukset, jotka
ovat varoja

Sellaisten vakuutuksenantajana tehtyjen vakuutussopi
musten määrä, jotka ovat varoja. [Viittaus: Varat; Vakuu
tuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIs
suedThatAreLiabilities

X instant,
credit

Vakuutuksenantajana tehdyt
vakuutussopimukset, jotka
ovat velkoja

Sellaisten vakuutuksenantajana tehtyjen vakuutussopi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
musten määrä, jotka ovat velkoja. [Viittaus: Velat; Vakuu IAS 1 54 ma – Voimaantulo
tuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset [member]]
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 78 b –
Voimaantulo 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

InsuranceContractsByRemain
ingCoverageAndIncurred
ClaimsMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 da – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 78 a –
Voimaantulo 1.1.2021

L 326/733

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)

Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) määrä. [Viittaus: Varat; Velat; Vakuutussopimukset
[member]]

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs X instant,
setAtDateOfChangeCon
credit
tractsWithDirectParticipation
FeaturesForWhichEntity
ChangedBasisOfDisaggrega
tionOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehen
siveIncome

Vakuutussopimuksista aiheu
tuva velka (tai omaisuuserä)
muutoksen toteutumisajan
kohtana, sopimukset, joihin
sisältyy suoria oikeuksia
osuuteen sopimuksen ylijää
mästä, joiden osalta yhteisö
on muuttanut perustetta,
jonka mukaan vakuutukseen
liittyvät rahoitustuotot (tai kulut) jaotellaan tulosvaikut
teisesti ja muihin laajan
tuloksen eriin kirjattaviin

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Vakuutussopimuksista aiheutuvan velan (tai omaisuuse
rän) määrä ajankohtana, jona muutettiin perustetta, jonka IFRS 17 113 c – Voimaantulo
mukaan vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut) 1.1.2021
jaotellaan tulosvaikutteisesti ja muihin laajan tuloksen
eriin kirjattaviin, sellaisten suoria oikeuksia osuuteen
sopimuksen ylijäämästä sisältävien sopimusten osalta, joi
hin muutosta on sovellettu. [Viittaus: Vakuutussopimuk
sista aiheutuva velka (tai omaisuuserä)]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Vakuutussopimustyypit
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sopimuksia, joiden mukaan yksi
osapuoli (vakuutuksenantaja) ottaa vastaan merkittävän
vakuutusriskin toiselta osapuolelta (vakuutuksenottaja)
niin, että se sopii suorittavansa vakuutuksenottajalle tai
muulle edunsaajalle korvausta, jos tietty epävarma tuleva
tapahtuma (vakuutustapahtuma) vaikuttaa epäedullisesti
vakuutuksenottajaan. Lisäksi se edustaa ”Vakuutussopi
mustyypit” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

member

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 99 b – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti
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Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Vakuutussopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sopimuksia, joiden mukaan yksi osa
puoli (vakuutuksenantaja) ottaa vastaan merkittävän
vakuutusriskin toiselta osapuolelta (vakuutuksenottaja)
niin, että se sopii suorittavansa vakuutuksenottajalle tai
muulle edunsaajalle korvausta, jos tietty epävarma tuleva
tapahtuma (vakuutustapahtuma) vaikuttaa epäedullisesti
vakuutuksenottajaan. Kaikki IFRS 17:ään sisältyvät viit
taukset vakuutussopimuksiin koskevat myös: (a) vakuutuk
senottajana tehtyjä jälleenvakuutussopimuksia, lukuun
ottamatta: (i) viittauksia vakuutuksenantajana tehtyihin
vakuutussopimuksiin; ja (ii) IFRS 17:n kappaleissa 60–70
kuvattuja tapauksia; (b) sijoitussopimuksia, joihin sisältyy
oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä, edel
lyttäen, että yhteisö myös tekee vakuutussopimuksia
vakuutuksenantajana, lukuun ottamatta viittausta IFRS
17:n kappaleessa 3(c) tarkoitettuihin vakuutussopimuksiin
ja IFRS 17:n kappaleessa 71 kuvattuja tapauksia. Sijoitus
sopimus, johon sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen
osuuteen ylijäämästä, on rahoitusinstrumentti, joka antaa
tietylle sijoittajalle sopimukseen perustuvan oikeuden
saada liikkeeseenlaskijan harkintaoikeuden ulkopuolella
olevia määriä täydentäviä lisämääriä: (a) joiden odotetaan
olevan merkittävä osa sopimuksen mukaisista kokonaise
duista; (b) joiden ajoittuminen tai määrä on sopimuksen
perusteella liikkeeseenlaskijan harkittavissa; ja c) jotka
sopimuksen mukaan perustuvat: (i) tietyn sopimuskoko
naisuuden tai tietyn tyyppisten sopimusten tuottoon;
(ii) realisoituneisiin ja/tai realisoitumattomiin sijoitustuot
toihin tietystä myyjäosapuolen hallussa olevasta varojen
ryhmästä; tai (iii) sopimuksen liikkeeseenlaskijana olevan
yhteisön tai rahaston voittoon tai tappioon. Lisäksi tämä
jäsen edustaa ”Vakuutussopimukset” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 106 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContract
sOtherThanThoseToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

member

Muut kuin sellaiset vakuutus
sopimukset, joihin on sovel
lettu vakuutusmaksujen koh
distamiseen perustuvaa lähes
tymistapaa [member]

Tämä jäsen edustaa muita kuin sellaisia vakuutussopimuk
sia, joihin on sovellettu vakuutusmaksujen kohdistamiseen
perustuvaa lähestymistapaa. Vakuutusmaksujen kohdista
miseen perustuva lähestymistapa on IFRS 17:n kappaleissa
53–59 kuvattu lähestymistapa, joka yksinkertaistaa vakuu
tussopimusryhmän jäljellä olevan vakuutuskauden velan
arvostamista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 101 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 106 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 109 –
Voimaantulo 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti
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ber2017

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimukset, jotka
ovat varoja

Sellaisten vakuutussopimusten määrä, jotka ovat varoja.
[Viittaus: Varat; Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 99 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLia
bilities

X instant,
credit

Vakuutussopimukset, jotka
ovat velkoja

Sellaisten vakuutussopimusten määrä, jotka ovat velkoja.
[Viittaus: Velat; Vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 99 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

member

Vakuutussopimukset, joihin
on sovellettu vakuutusmaksu
jen kohdistamiseen perustu
vaa lähestymistapaa
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimuksia, joihin on sovel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lettu vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuvaa
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
lähestymistapaa. Vakuutusmaksujen kohdistamiseen
1.1.2021
perustuva lähestymistapa on IFRS 17:n kappaleissa 53–
59 kuvattu lähestymistapa, joka yksinkertaistaa vakuu
tussopimusryhmän jäljellä olevan vakuutuskauden velan
arvostamista.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Vakuutuskulut

Ostetuista vakuutuksista aiheutuneiden kulujen määrä.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
penses

X duration,
credit

Vakuutukseen liittyvät rahoi
tustuotot (tai -kulut)]

Määrä, joka koostuu vakuutussopimusryhmän kirjanpi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toarvon muutoksesta, joka aiheutuu: (a) rahan aika-arvon IFRS 17 110 – Voimaantulo
ja rahan aika-arvon muutosten vaikutuksesta; ja
1.1.2021
(b) rahoitusriskin ja rahoitusriskin muutosten vaikutuk
sesta; mutta (c) ei sisällä mitään tällaisia muutoksia sel
laisten vakuutussopimusten ryhmistä, joihin sisältyy suo
ria oikeuksia osuuteen sopimuksen ylijäämästä, kun
nämä oikeudet muuttaisivat sopimukseen sisältyvää pal
velumarginaalia mutta eivät muuta sitä sovellettaessa
IFRS 17:n kappaleita 45(b)(ii), 45(b)(iii), 45(c)(ii)
tai 45(c)(iii).

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

X instant,
debit
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
johtuvat vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut),
joita ei ole kirjattu tulosvai
kutteisesti ja jotka siirretään
myöhemmin tulosvaikuttei
siksi, ennen veroja

Niiden vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopimuk
sista johtuvien vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) määrä, joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti
ja jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja siirre
tään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, ennen veroja. [Viit
taus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut);
Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 17 80 b –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
johtuvat vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut),
joita ei ole kirjattu tulosvai
kutteisesti ja jotka siirretään
myöhemmin tulosvaikuttei
siksi, verot huomioon
otettuina

Niiden vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopimuk
sista johtuvien vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) määrä, joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti
ja jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja siirre
tään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, verot huomioon
otettuina. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopi
mukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 17 80 b –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 90 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
johtuvat vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut),
jotka on kirjattu tulosvaikut
teisesti

Niiden vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopimuk
sista johtuvien vakuutukseen liittyvien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) määrä, jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 bb – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 80 b –
Voimaantulo 1.1.2021

FI

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
johtuvat vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut),
joita ei ole kirjattu tulosvai
kutteisesti [abstract]

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

InsuranceRevenue

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

Vakuutusmaksutuotot
[abstract]

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf X duration,
PortionOfPremiumsThatRelate credit
ToRecoveryOfInsuranceAcquisi
tionCashFlows

Vakuutusmaksutuotot, koh
distettu osuus vakuutusmak
suista, joka liittyy vakuutus
sopimusten hankinnasta
aiheutuvien rahavirtojen
takaisinsaantiin

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRe
latingToChangesInLiabilityFor
RemainingCoverage

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRe
latingToChangesInLiabilityFor
RemainingCoverageAbstract

X duration,
credit

Vakuutusmaksutuotot

Vakuutuksenantajana tehtyjen vakuutussopimusten ryh
mistä johtuvat tuotot. Vakuutusmaksutuottojen on kuvat
tava vakuutussopimusten ryhmästä johtuvaa vakuutus
turvan ja muiden palvelujen tuottamista rahamääränä,
joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa
oikeutettu kyseisiä palveluja vastaan. [Viittaus: Vakuutuk
senantajana tehdyt vakuutussopimukset [member];
Tuotot]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 a ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 80 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 106 – Voimaantulo
1.1.2021

Kaudella kirjattujen vakuutusmaksutuottojen määrä, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyy kohdistettuun osuuteen vakuutusmaksuista, joka
IFRS 17 106 b – Voimaantulo
liittyy vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvien raha 1.1.2021
virtojen takaisinsaantiin. [Viittaus: Vakuutusmaksutuotot;
Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuneista rahavir
roista johtuva lisäys (tai vähennys), vakuutussopimuksista
aiheutuva velka (omaisuuserä)]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Dokumentaation nimike
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X duration,
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Nimike
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Etuliite

Vakuutusmaksutuotot, jäljellä Kaudella kirjattujen vakuutusmaksutuottojen määrä, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevan vakuutuskauden velan liittyy jäljellä olevan vakuutuskauden velan muutoksiin.
IFRS 17 106 a – Voimaantulo
muutoksiin liittyvät määrät
[Viittaus: Vakuutusmaksutuotot; Jäljellä olevan vakuutus 1.1.2021
kauden komponenttia koskevat nettovelat (tai -varat)
ilman tappiokomponenttia [member]]

16.12.2019

Vakuutusmaksutuotot, jäljellä
olevan vakuutuskauden velan
muutoksiin liittyvät määrät
[abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

InsuranceRevenueChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

ifrs-full

X duration,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kaudella kirjattujen vakuutusmaksutuottojen määrä, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyy muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioi IFRS 17 106 a ii – Voimaantulo
kaisun muutoksiin, kuten IFRS 17:n kappaleessa B124(b) 1.1.2021
täsmennetään. [Viittaus: Vakuutusmaksutuotot; Muuta
riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

InsuranceRevenueContractu
X duration,
alServiceMarginRecognisedIn credit
ProfitOrLossBecauseOfTransfer
OfServices

Vakuutusmaksutuotot, kau
della tuotettujen palvelujen
johdosta tulosvaikutteisesti
kirjattu sopimukseen sisäl
tyvä palvelumarginaali

Kaudella kirjattujen vakuutusmaksutuottojen määrä, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyy kaudella tuotettujen palvelujen johdosta tulosvai
IFRS 17 106 a iii – Voimaantulo
kutteisesti kirjattuun sopimukseen sisältyvän palvelumar 1.1.2021
ginaalin määrään, kuten IFRS 17:n kappaleessa B124(c)
täsmennetään. [Viittaus: Vakuutusmaksutuotot; Sopimuk
seen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer X duration,
viceExpensesIncurredDuringPe credit
riodMeasuredAtAmountsEx
pectedAtBeginningOfPeriod

Vakuutusmaksutuotot, kau
della syntyneet vakuutuspal
velukulut määritettynä kau
den alussa odotettujen mää
rien mukaisesti

Kaudella kirjattujen vakuutusmaksutuottojen määrä, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyy kaudella syntyneisiin, kauden alussa odotettujen
IFRS 17 106 a i – Voimaantulo
määrien mukaisesti määritettyihin vakuutusmaksukului 1.1.2021
hin, kuten IFRS 17:n kappaleessa B124(a) täsmennetään.
[Viittaus: Vakuutusmaksutuotot; Vakuutuksenantajana
tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuvat vakuutuspal
velukulut]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

Vakuutusriski [member]

Tämä jäsen edustaa muuta riskiä kuin rahoitusriskiä, joka
siirtyy sopimuksen vakuutuksenottajaosapuolelta sopi
muksen vakuutuksenantajaosapuolelle. [Viittaus: Rahoi
tusriski [member]]

member

L 326/739

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a i
– Voimaantulo 1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

Vakuutusmaksutuotot, muuta
riskiä kuin rahoitusriskiä kos
kevan riskioikaisun
muutokset

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvat vakuutuspalvelu
kulut

Vakuutuksenantajana tehtyjen vakuutussopimusten ryh
mästä aiheutuvat kulut, jotka koostuvat toteutuneista
korvausvaateista (lukuun ottamatta sijoituskomponen
teille tapahtuvaa takaisinmaksua), muista syntyneistä
vakuutuspalvelukuluista, vakuutussopimusten hankin
nasta aiheutuvien rahavirtojen jaksotuksesta, aiempaan
palveluun liittyvistä muutoksista ja tulevaan palveluun
liittyvistä muutoksista. [Viittaus: Vakuutuksenantajana
tehdyt vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Vakuutuspalvelutulos

Vakuutusmaksutuotoista ja vakuutuspalvelukuluista koos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuva määrä. [Viittaus: Vakuutusmaksutuotot; Vakuutukse IFRS 17 80 a – Voimaantulo
nantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuvat
1.1.2021
vakuutuspalvelukulut; Vakuutuksenottajana tehdyistä jäl
leenvakuutussopimuksista johtuvat tuotot (tai kulut),
muut kuin rahoitustuotot (tai -kulut)]

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairVal
ueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet, joi
den oletushankintamenona
on käytetty käypää arvoa

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, joiden ole
tushankintamenona on käytetty avaavassa IFRS-taseessa
käypää arvoa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 30

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet,
jotka on hankittu julkisella
avustuksella

Julkisella avustuksella hankittujen aineettomien hyödyk
keiden määrä. [Viittaus: Julkiset avustukset; Muut aineet
tomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 c ii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 ab – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 80 a –
Voimaantulo 1.1.2021

Vakuutuspalvelutulos
[abstract]

16.12.2019

X duration,
debit
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InsuranceServiceExpenses
FromInsuranceContractsIssued

FI

ifrs-full

L 326/740

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet,
jotka on hankittu julkisella
avustuksella, alun perin kir
jattu käypä arvo

Julkisella avustuksella hankittujen aineettomien hyödyk
keiden alun perin kirjattu käypä arvo. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Julkiset avustukset; Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo

Yhteisön aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon määrä. yleinen käytäntö: IAS 1 55
[Viittaus: Liikearvo; Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Abstract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
willMember

member

Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineettomia hyödykkeitä ja liikear yleinen käytäntö: IAS 38 118
voa. Lisäksi se edustaa ”Aineettomien hyödykkeiden ja lii
kearvon luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä. [Viittaus: Liikearvo; Muut aineettomat hyödyk
keet kuin liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tity

X instant,
debit

Yhteisön kannalta olennaiset
aineettomat hyödykkeet

Yhteisön tilinpäätöksen kannalta olennaisten aineetto
mien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

axis

Yhteisön kannalta olennaiset Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
aineettomat hyödykkeet [axis] kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 c i

Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo [abstract]
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IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAt
FairValue

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b
L 326/741

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IntangibleAssetsMaterialToEnti member
tyMember

Yhteisön kannalta olennaiset
aineettomat hyödykkeet
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön kannalta olennaisia
aineettomia hyödykkeitä. Lisäksi se edustaa ”Yhteisön
kannalta olennaiset aineettomat hyödykkeet” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Yhtei
sön kannalta olennaiset aineettomat hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwill

Muut aineettomat hyödykkeet Yksilöitävissä olevien ei-monetaaristen omaisuuserien
kuin liikearvo
määrä, joilla ei ole aineellista olomuotoa. Tämä summa
ei sisällä liikearvoa. [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 38 118 e

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwillCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo, uudelleenar
vostetut omaisuuserät,
hankintameno

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwillCarrying
AmountOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpidossa uudelleenarvostukseen perustuviin arvoihin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin liikearvo, uudelleenar
käsiteltyjen muiden aineettomien hyödykkeiden kuin lii IAS 38 124 a ii
vostetut omaisuuserät
kearvon määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwillMember

member

Muut aineettomat hyödykkeet Tämä jäsen tarkoittaa muita aineettomia hyödykkeitä
kuin liikearvo [member]
kuin liikearvoa. Lisäksi se edustaa ”Muiden aineettomien
hyödykkeiden kuin liikearvon luokat” -akselin vakioar
voa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Muut aineetto
mat hyödykkeet kuin liikearvo]

X instant,
debit

FI

ifrs-full

L 326/742

Etuliite

Sellaisten muiden aineettomien hyödykkeiden kuin lii
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kearvon määrä, jotka olisi kirjattu tilinpäätökseen, jos
IAS 38 124 a iii
uudelleenarvostetut aineettomat hyödykkeet olisi arvos
tettu hankintamenomallin mukaisesti kirjaamisen jälkeen.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

16.12.2019

esimerkki: IAS 36 127,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118, esimerkki:
IFRS 16 53
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Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo [abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

IntangibleAssetsOtherThanG
oodwillRevaluationSurplus

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecu X instant,
rityForLiabilities
debit

Velkojen vakuudeksi pantatut Velkojen vakuudeksi pantattujen aineettomien hyödykkei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aineettomat hyödykkeet
den määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin IAS 38 122 d
liikearvo]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToIn
suranceContractsAcquiredIn
BusinessCombinationsOrPort
folioTransfers

Liiketoimintojen yhdistämi
sissä tai kannansiirroissa han
kittuihin vakuutussopimuk
siin liittyvät aineettomat
hyödykkeet

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop X instant,
ment
debit

Kehitettävänä olevat aineetto Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edus
mat hyödykkeet
tavat kehitettävänä olevia hyödykkeitä. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop member
mentMember

Kehitettävänä olevat aineetto Tämä jäsen tarkoittaa kehitettävänä olevien aineettomien
mat hyödykkeet [member]
hyödykkeiden luokkaa. [Viittaus: Muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet,
joita koskeva omistusoikeus
on rajoitettu

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, joita kos
keva omistusoikeus on rajoitettu. [Viittaus: Muut aineet
tomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 d

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Aineettomat hyödykkeet, joi
den taloudellinen vaiku
tusaika on rajoittamaton

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, joiden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taloudellinen vaikutusaika arvioidaan rajoittamattomaksi. IAS 36 134 b, tilinpäätöksessä
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]
esitettävät tiedot: IAS 36 135 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 a

esimerkki: IFRS 4 IG23 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Liiketoimintojen yhdistämisissä tai kannansiirroissa han
kittuihin vakuutussopimuksiin liittyvien aineettomien
hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistä
minen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin lii
kearvo; Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 124 b
FI

ifrs-full

X instant,
debit

Muut aineettomat hyödykkeet Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon liit
kuin liikearvo, uudelleenar
tyvän uudelleenarvostusrahaston määrä. [Viittaus: Muut
vostusrahasto
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo; Uudelleenarvos
tusrahasto]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

axis

Aineettomat hyödykkeet, joi
den taloudellinen vaiku
tusaika on rajoittamaton
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 a

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Aineettomat hyödykkeet, joi
den taloudellinen vaiku
tusaika on rajoittamaton
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineettomia hyödykkeitä, joiden
taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Lisäksi se
edustaa ”Aineettomat hyödykkeet, joiden taloudellinen
vaikutusaika on rajoittamaton” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Aineettomat hyödyk
keet, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 a

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEval
uationAssets

X instant,
debit

Aineettomat aktivoidut
etsintä- ja arviointimenot

Sellaisten aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen määrä, yleinen käytäntö: IAS 38 119,
jotka merkitään aineettomiksi hyödykkeiksi yhteisön
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukai IFRS 6 25
sesti. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot
[member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEval
uationAssetsMember

member

Aineettomat aktivoidut
etsintä- ja arviointimenot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sellaisten aineettomien hyödykkei
den luokkaa, jotka edustavat aineettomia aktivoituja
etsintä- ja arviointimenoja. [Viittaus: Aktivoidut etsintäja arviointimenot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 6 25

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Aktivoidut korkomenot

Korkomenojen määrä, joka yhteisölle aiheutuu sellaisten
varojen lainaksi ottamisesta, jotka välittömästi johtuvat
ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentami
sesta tai valmistamisesta ja jotka sisältyvät kyseisen hyö
dykkeen hankintamenoon.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Syntyneet korkomenot

Yhteisölle aiheutuneiden korkomenojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

FI

ifrs-full

L 326/744

Etuliite
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Korkomenot [abstract]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
debit

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLia X duration,
bilitiesNotAtFairValueThrough debit
ProfitOrLoss

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

Viitteet

Korkokulut

Koroista aiheutuvien kulujen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B13 f, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 e

Korkokulut rahoitusveloista,
joita ei arvosteta käypään
arvoon tulosvaikutteisesti

Korkokulujen määrä rahoitusveloista, joita ei arvosteta
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. [Viittaus: Käypä arvo
[member]; Korkokulut; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 b

X duration,
credit

Korkokulut (tai -tuotot),
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) ajan
kulusta johtuva lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Korkoku
lut; Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 b

InterestExpenseOnBan
kLoansAndOverdrafts

X duration,
debit

Pankkilainojen ja luotollisten
tilien korkokulut

Pankkilainojen ja luotollisten tilien korkokulujen määrä.
[Viittaus: Korkokulut; Luotolliset tilit

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Joukkovelkakirjalainojen
korkokulut

Liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korkoku yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
lujen määrä. [Viittaus: Korkokulut; Liikkeeseen lasketut
joukkovelkakirjalainat]

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Otettujen lainojen korkokulut Otettujen lainojen korkokulujen määrä. [Viittaus: Korko
kulut; Otetut lainat]

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Liikkeeseen laskettujen vie
raan pääoman ehtoisten
instrumenttien korkokulut
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InterestExpense

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

L 326/745

Liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman ehtoisten instru yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
menttien korkokulujen määrä. [Viittaus: Korkokulut; Liik
keeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromBanks

X duration,
debit

Pankkien tekemien talletusten Pankkien tekemien talletusten korkokulujen määrä. [Viit
korkokulut
taus: Korkokulut; Talletukset pankeilta]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromCustomers

X duration,
debit

Asiakkaiden tekemien talle
tusten korkokulut

Asiakkaiden tekemien talletusten korkokulujen määrä.
[Viittaus: Korkokulut; Talletukset asiakkailta]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia
bilitiesDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Korkokulut muista käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettaviksi nimenomai
sesti luokitelluista rahoitusve
loista

Muista käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi
nimenomaisesti luokitelluista rahoitusveloista johtuvien
korkokulujen määrä. [Viittaus: Korkokulut; Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat,
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia X duration,
bilitiesHeldForTrading
debit

Korkokulut kaupankäyntitar
koituksessa pidetyistä rahoi
tusveloista

Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusveloista
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
johtuvien korkokulujen määrä. [Viittaus: Korkokulut;
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitus
velat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettä
vien määritelmää]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabili
ties

X duration,
debit

Vuokrasopimusvelkojen
korkokulut

Vuokrasopimusvelkojen korkokulujen määrä. [Viittaus:
Vuokrasopimusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53 b

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
debit

Korkokulut veloista
keskuspankeille

Veloista keskuspankeille johtuvien korkokulujen määrä.
[Viittaus: Korkokulut; Velat keskuspankeille]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/746

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Korkokulut muista rahoitus
veloista

Muista rahoitusveloista johtuvien korkokulujen määrä.
[Viittaus: Korkokulut; Muut rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnRepur
chaseAgreementsAndCashCol
lateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Korkokulut käänteisistä takai
sinostosopimuksista ja lai
naksi annettujen arvopape
rien käteisvakuudesta

Käänteisistä takaisinostosopimuksista ja lainaksi annettu
jen arvopaperien käteisvakuudesta johtuvien korkokulu
jen määrä. [Viittaus: Korkokulut; Käänteiset takaisinosto
sopimukset ja lainaksi annettujen arvopaperien
käteisvakuus]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForAssetsReclassifiedIn
toMeasuredAtAmortisedCost

Korkotuotot ja korkokulut
rahoitusvaroista tai rahoitus
veloista, joita ei arvosteta
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti [abstract]

X duration,
credit

Sellaisille varoille kirjattu kor
kotuotto, jotka on siirretty
pois käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien
ryhmästä jaksotettuun han
kintamenoon tai käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta
arvostettaviksi

Euroopan unionin virallinen lehti

InterestExpenseOnOtherFinan
cialLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Sellaisille varoille kirjatuista koroista saatujen tuottojen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä, jotka on siirretty pois käypään arvoon tulosvai
IFRS 7 12C b
kutteisesti arvostettavien ryhmästä jaksotettuun hankinta
menoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Korkotuotot (kulut); Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat]

L 326/747

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Sellaisille rahoitusvaroille kir
jatut korkotuotot (-kulut),
jotka on siirretty pois käy
pään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavien ryhmästä,
IFRS 9:n soveltamisen
aloittaminen

Sellaisille rahoitusvaroille kirjattujen korkotuottojen
(-kulujen) määrä, jotka on siirretty pois käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä IFRS 9:n
soveltamisen aloittamisen seurauksena. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42N b

ifrs-full

X duration,
InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialLiabilitiesRe credit
classifiedIntoMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplica
tionOfIFRS9

Sellaisille rahoitusveloille kir
jatut korkotuotot (-kulut),
jotka on siirretty pois käy
pään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavien ryhmästä,
IFRS 9:n soveltamisen
aloittaminen

Sellaisille rahoitusveloille kirjattujen korkotuottojen
(-kulujen) määrä, jotka on siirretty pois käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmästä IFRS 9:n
soveltamisen aloittamisen seurauksena. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42N b

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Korkotuotot jaksotettuun
hankintamenoon arvostetta
vista rahoitusvaroista

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusva
rojen koroista johtuvien tuottojen määrä. [Viittaus: Kor
kotuotot; Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 b

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsNotAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Korkotuotot rahoitusvaroista, Sellaisten rahoitusvarojen koroista johtuvien tuottojen
joita ei arvosteta käypään
määrä, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikuttei
arvoon tulosvaikutteisesti
sesti. [Viittaus: Korkotuotot]

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
credit

Korkotuotot myytävissä ole
vista rahoitusvaroista

Euroopan unionin virallinen lehti

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialAssetsReclas
sifiedIntoMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplica
tionOfIFRS9

FI

ifrs-full

L 326/748

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Myytävissä olevista rahoitusvaroista johtuvien korkotuot yleinen käytäntö: IAS 1 112 c –
tojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Myytävissä olevat
Voimassaolon päättymispäivä
rahoitusvarat]
1.1.2021

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Korkotuotot keskuspankeissa
säilytettävistä rahavaroista ja
tilien saldoista

Keskuspankeissa säilytettävistä rahavaroista ja tilien sal
doista johtuvien korkotuottojen määrä. [Viittaus: Korko
tuotot; Rahavarat ja tilien saldot keskuspankeissa]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Korkotuotot rahavaroista

Rahavaroista johtuvien korkotuottojen määrä. [Viittaus:
Korkotuotot; Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Korkotuotot hallussa olevista
vieraan pääoman ehtoisista
instrumenteista

Hallussa olevista vieraan pääoman ehtoisista instrumen
teista johtuvien korkotuottojen määrä. [Viittaus: Korko
tuotot; Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Korkotuotot talletuksista

Talletusten korkotuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Korkotuotot käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
viksi nimenomaisesti luokitel
luista rahoitusvaroista

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimen
omaisesti luokitelluista rahoitusvaroista johtuvien korko
tuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsHeldForTrading

X duration,
credit

Korkotuotot kaupankäyntitar Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusvaroista
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
koituksessa pidetyistä rahoi johtuvien korkotuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot;
tusvaroista
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitus
varat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Korkotuotot eräpäivään asti
pidettävistä sijoituksista

Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista johtuvien korko
tuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Kertyneet korkotuotot arvol
taan alentuneista rahoitusva
roista

Arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen koroista kerty
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
neiden tuottojen määrä arvon alentumisen jälkeen käytet IFRS 7 20 d – Voimassaolon
täessä sitä korkokantaa, jota on käytetty vastaisten raha päättymispäivä 1.1.2021
virtojen diskonttaamiseen arvonalentumistappiota määri
tettäessä. [Viittaus: Korkotuotot]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccruedAbstract

Kertyneet korkotuotot arvol
taan alentuneista rahoitusva
roista [abstract]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd X duration,
vancesToBanks
credit

Korkotuotot lainoista ja enna Pankeille annetuista lainoista ja ennakoista johtuvien kor yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
koista pankeille
kotuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Lainat ja enna
kot pankeille]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd X duration,
vancesToCustomers
credit

Korkotuotot lainoista ja enna Asiakkaille annetuista lainoista ja ennakoista johtuvien
koista asiakkaille
korkotuottojen määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Lainat ja
ennakot asiakkaille]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

Korkotuotot lainoista ja
muista saamisista

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

X duration,
credit

Lainoista ja muista saamisista johtuvien korkotuottojen
määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Lainat ja muut saamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

InterestIncomeOnHeldtomatu
rityInvestments

FI

ifrs-full

L 326/750

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRe
X duration,
purchaseAgreementsAndCash credit
CollateralOnSecuritiesBorrowed

Korkotuotot käänteisistä
takaisinostosopimuksista ja
lainaksi otettujen arvopape
rien käteisvakuudesta

Käänteisistä takaisinostosopimuksista ja lainaksi otettujen yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
arvopaperien käteisvakuudesta johtuvien korkotuottojen
määrä. [Viittaus: Korkotuotot; Käänteiset takaisinostoso
pimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuus]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Korkotuotot, korvauksen
saantioikeudet

Korvauksensaantioikeuksien koroista saaduista tuotoista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuva korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys). IAS 19 141 b
[Viittaus: Korkotuotot; Korvauksensaantioikeudet, käypä
arvo]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Maksetut korot, jotka on luo Maksetuista koroista johtuva lähtevä rahavirta, joka on
kiteltu rahoitukseen
luokiteltu rahoitukseen kuuluvaksi.
kuuluviksi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
credit

Maksetut korot, jotka on luo Maksetuista koroista johtuva lähtevä rahavirta, joka on
kiteltu investointeihin
luokiteltu investointeihin kuuluvaksi.
kuuluviksi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOper
atingActivities

X duration,
credit

Maksetut korot, jotka on luo Maksetuista koroista johtuva lähtevä rahavirta, joka on
kiteltu liiketoimintaan
luokiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi.
kuuluviksi

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Maksettavat korot

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

X duration,
credit

Korkotuotot muista rahoitus Muista rahoitusvaroista johtuvien korkotuottojen määrä.
varoista
[Viittaus: Korkotuotot; Muut rahoitusvarat]

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
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Velaksi kirjattujen korkojen määrä.

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InterestRateMeasurementInput member
Member

Korkokanta, määrittämisessä Tämä jäsen edustaa määrittämisessä syöttötietona käytet
käytetty syöttötieto [member] tyä korkokantaa.

esimerkki: IFRS 13 B36 a

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Korkoriski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sitä riskityyppiä, että rahoitusin
strumentin käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat
markkinakorkojen muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoi
tusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 7 Määritelmät

ifrs-full

InterestRateSwapContractMem member
ber

Koronvaihtosopimus
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa koronvaihtosopimusta. [Viittaus:
Swap-sopimus [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Korkotyypit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia korkotyyppejä. Lisäksi se
yleinen käytäntö: IFRS 7 39
edustaa ”Korkotyypit” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
niä ei käytetä. [Viittaus: Korkoriski [member]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Korkosaaminen

Saamiseksi kirjattu korkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Saadut korot, jotka on luoki
teltu investointeihin
kuuluviksi

Saaduista koroista johtuva tuleva rahavirta, joka on luo
kiteltu investointeihin kuuluvaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

FI

ifrs-full

L 326/752

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

InterestReceivedClassifiedAsOp X duration,
eratingActivities
debit

ifrs-full

InterestRevenueCalculate
dUsingEffectiveInterestMethod

ifrs-full

InterestRevenueExpense

ifrs-full

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Saaduista koroista johtuva tuleva rahavirta, joka on luo
kiteltu liiketoimintaan kuuluvaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 31

X duration,
credit

Efektiivisen koron menetel
mää käyttäen lasketut
korkotuotot

Korkotuottojen määrä, joka on laskettu efektiivisen koron
menetelmää käyttäen. Efektiivisen koron menetelmä on
menetelmä, jota käytetään rahoitusvaroihin kuuluvan
erän tai rahoitusvelan jaksotetun hankintamenon laske
miseen ja korkotuoton tai -kulun kohdistamiseen ja kir
jaamiseen tulosvaikutteisesti asiaankuuluvalle ajanjak
solle. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 a i – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 82 a

X duration,
credit

Korkotuotot (tai -kulut)

Koroista aiheutuvien tuottojen tai kulujen määrä. [Viit
taus: Korkokulut; Korkotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 85,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23

InterestRevenueForFinancialAs X duration,
credit
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

Korkotuotot käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavista rahoi
tusvaroista

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettavien rahoitusvarojen tuottamien korkotuottojen IFRS 7 20 b
määrä. [Viittaus: Tuotot; Käypään arvoon muiden laajan
tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat]

InternalCreditGradesAxis

Sisäiset luottoriskiluokat
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

axis

FI

Saadut korot, jotka on luoki
teltu liiketoimintaan
kuuluviksi

L 326/753

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG25 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sisäiset luottoriskiluokat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön itse laatimia luottoriski
luokkia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39G a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M, esimerkki:
IFRS 7 IG25 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 36 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

member

Sisäisesti aikaansaadut
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön sisäisesti aikaansaamia
hyödykkeitä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPaymentTrans
actionsForWhichCounterpar
tysRightToCashOrOtherAs
setsVested2011

X instant,
credit

Sellaisten osakeperusteisesti
maksettavista liiketoimista
johtuvien velkojen perusarvo,
joiden osalta vastapuolelle on
syntynyt oikeus rahavaroihin
tai muihin varoihin

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Sellaisten osakeperusteisesti maksettavista liiketoimista
IFRS 2 51 b ii
johtuvien velkojen perusarvo, joiden osalta vastapuolen
oikeus rahavaroihin tai muihin varoihin on syntynyt kau
den loppuun mennessä (esimerkiksi synteettiset optiot,
joihin on syntynyt oikeus). Perusarvo on erotus niiden
osakkeiden käyvän arvon, joihin vastapuolella on (ehdol
linen tai ehdoton) merkitsemisoikeus tai joiden saamiseen
sillä on oikeus, ja sen (mahdollisen) hinnan välillä, joka
vastapuolta vaaditaan (tai tulevaisuudessa vaaditaan)
maksamaan kyseisistä osakkeista. Osakeperusteisesti
maksettavat liiketoimet ovat liiketoimia, joissa yhteisö:
(a) vastaanottaa tavaroita tai palveluja kyseisten tavaroi
den toimittajalta tai palvelujen suorittajalta (henkilöstö
mukaan lukien) osakeperusteisia maksuja koskevassa jär
jestelyssä; tai (b) tulee velvolliseksi suorittamaan liiketoi
mesta maksun tavarantoimittajalle tai palvelunsuoritta
jalle osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toi
sen konserniyhteisön vastaanottaessa kyseiset tavarat tai
palvelut.

16.12.2019

member
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCost X instant,
debit
sToSell

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisable
Value

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden määrä tarkasteluhet
kellä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

Vaihto-omaisuus, käypä arvo
vähennettynä myynnistä
aiheutuvilla menoilla

Vaihto-omaisuuden määrä, joka merkitään taseeseen käy tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla
IAS 2 36 c
menoilla. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

X instant,
debit

Vaihto-omaisuus, nettoreali
sointiarvo

Sellaisen vaihto-omaisuuden määrä, joka merkitään tasee yleinen käytäntö: IAS 2 36
seen nettorealisointiarvoon. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Velkojen vakuutena oleva
vaihto-omaisuus

Velkojen vakuutena olevan vaihto-omaisuuden määrä.
[Viittaus: Vaihto-omaisuus]

InventoriesTotal

X instant,
debit

Vaihto-omaisuus

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Niiden omaisuuserien määrä, jotka: (a) on tarkoitettu
myytäväksi tavanomaisessa liiketoiminnassa; (b) ovat
IAS 1 54 g
käsiteltävinä tuotantoprosessissa tällaista myyntiä varten;
(c) ovat tuotantoprosessissa tai palveluja tuotettaessa
kulutettavaksi tarkoitettuja raaka-aineita tai tarvikkeita.
Vaihto-omaisuus käsittää ostetut ja myytäväksi tarkoitetut
hyödykkeet, joihin kuuluvat esimerkiksi vähittäiskauppi
aan ostamat myytäväksi tarkoitetut kauppatavarat taikka
myytäväksi tarkoitetut maa-alueet ja muut kiinteistöt.
Yhteisön valmistamat valmiit tuotteet ja tuotannossa ole
vat keskeneräiset tuotteet kuuluvat myös vaihto-omaisuu
teen, joka niiden lisäksi sisältää tuotantoprosessissa käy
tettäväksi tarkoitetut raaka-aineet ja tarvikkeet. [Viittaus:
Lyhytaikaiset valmiit tuotteet; Lyhytaikaiset kauppatava
rat; Keskeneräiset tuotteet; Maa-alueet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 g, esimerkki: IAS 1 68,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 2 36 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 2 36 h

L 326/755

Lyhytaikainen
vaihto-omaisuus

Euroopan unionin virallinen lehti
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus vaihto-omaisuuden
Kuvaus vaihto-omaisuuden arvostamiseen käytetyistä
hankintamenon selvittämista hankintamenon selvittämistavoista. [Viittaus: Vaihtovoista
omaisuus]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 2 36 a

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjattu Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitun vaihto-omai
vaihto-omaisuus
suuden hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus:
Vaihto-omaisuus; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 i,
esimerkki: IFRS 3 IE72

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Vaihto-omaisuuden kirjanpi
toarvon alentaminen

Niiden kulukirjausten määrä, jotka liittyvät vaihto-omai
suuden kirjanpitoarvon alentamiseen nettorealisointiar
voa vastaavaksi. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 2 36 e

ifrs-full

InvestmentAccounted
ForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät sijoitukset

Niiden sijoitusten määrä, joiden kirjanpitoarvo on määri
tetty pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Pääomaosuus
menetelmä on menetelmä, jonka mukaan sijoitus kirja
taan alun perin hankintamenon määräisenä ja tämän jäl
keen sitä oikaistaan hankinta-ajankohdan jälkeen tapah
tuneella muutoksella sijoittajayrityksen osuudessa sijoi
tuskohteen nettovarallisuudesta. Sijoittaja kirjaa tulosvai
kutteisesti osuutensa sijoituskohteen voitosta tai tap
piosta. Sijoittaja kirjaa muihin laajan tuloksen eriin osuu
tensa sijoituskohteen muista laajan tuloksen eristä. [Viit
taus: Hankintameno [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B16,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 24 a

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Sijoitussopimusvelat

IAS 39:n tai IFRS 9:n soveltamisalaan kuuluviin sijoitus
sopimuksiin liittyvien velkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

16.12.2019
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Viitteet

X instant,
debit

Sijoitusrahastot, järjestelyyn
kuuluviin varojen käypään
arvoon sisältyvä määrä

Sijoitusrahastojen osuus etuuspohjaisiin järjestelyihin
esimerkki: IAS 19 142 f
kuuluvien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn
kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]; Sijoitusrahastot [member]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Sijoitusrahastot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sijoitusrahastoja.

esimerkki: IFRS 12 B23 c

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Sijoitustuotot

Sijoitustuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Sijoituskiinteistöt

Niiden kiinteistöjen määrä (maa-alue tai rakennus – tai
rakennuksen osa – tai molemmat), joita yhteisö (omistaja
tai vuokralle ottaja käyttöoikeusomaisuuseränä) pitää hal
lussaan pikemminkin hankkiakseen vuokratuottoa tai
omaisuuden arvonnousua tai niitä molempia kuin:
(a) käyttääkseen niitä tavaroiden valmistamiseen tai pal
velujen tuottamiseen tai hallinnollisiin tarkoituksiin; tai
(b) myydäkseen ne tavanomaisessa liiketoiminnassa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 76,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 79 d

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueMode
lAtTimeOfSale

Euroopan unionin virallinen lehti

InvestmentFundsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

FI

ifrs-full
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Etuliite

Sijoituskiinteistöt [abstract]

X instant,
debit

Sellaisten sijoituskiinteistöjen määrä myyntiajankohtana, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka on merkitty taseeseen hankintamenoon tai IFRS
IAS 40 78 d ii
16:n mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa. [Viit
taus: Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti
käyvän arvon mallia sovellettaessa [member]; Sijoituskiin
teistöt]

L 326/757

Sijoituskiinteistöt, jotka on
merkitty taseeseen hankinta
menoon tai IFRS 16:n mukai
sesti käyvän arvon mallia
sovellettaessa, myyntiajan
kohtana

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Valmiit sijoituskiinteistöt

Sellaisten sijoituskiinteistöjen määrä, joiden rakentaminen yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tai kehittäminen on saatu valmiiksi. [Viittaus: Sijoitus
kiinteistöt]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Valmiit sijoituskiinteistöt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa valmiita sijoituskiinteistöjä. [Viit
taus: Valmiit sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

InvestmentPropertyFairVal
ueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Sijoituskiinteistöt, joiden ole
tushankintamenona on käy
tetty käypää arvoa

Sellaisten sijoituskiinteistöjen määrä, joiden oletushankin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tamenona on käytetty avaavassa IFRS-taseessa käypää
IFRS 1 30
arvoa. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Sijoituskiinteistöt [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sijoituskiinteistöjä. Lisäksi se edus
taa “Sijoituskiinteistöjen tyypit” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Rakenteilla tai kehitettävinä
olevat sijoituskiinteistöt

Sellaisten kiinteistöjen määrä, joita parhaillaan rakenne
taan tai kehitetään käytettäväksi sijoituskiinteistönä tule
vaisuudessa. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMem
ber

member

Rakenteilla tai kehitettävinä
olevat sijoituskiinteistöt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sijoituskiinteistöjä, joiden rakenta
minen tai kehittäminen on kesken. [Viittaus: Rakenteilla
tai kehitettävinä olevat sijoituskiinteistöt]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethodAbstract

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

InvestmentsAccounted
member
ForUsingEquityMethodMember

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicy
holders

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tämä jäsen tarkoittaa pääomaosuusmenetelmällä käsitel
täviä sijoituksia. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 36 127

X instant,
debit

Sijoitukset vakuutuksenotta
jien riskillä

Sellaisten vakuutusvelkoja vastaan tehtyjen sijoitusten
määrä, joiden kaikki riskit vakuutuksenottajat kantavat.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Osakkuusyrityssijoitukset

Osakkuusyrityssijoitusten määrä yhteisön erillistilinpää
töksessä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät osakkuusyrityssi
joitukset

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuusyrityssi yleinen käytäntö: IAS 1 55
joitusten määrä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member];
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAxis

axis

Oman pääoman ehtoisiin
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
instrumentteihin tehdyt sijoi kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tukset, jotka on nimenomai tai käsitteiden välisen suhteen.
sesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
viksi [axis]

FI

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät sijoitukset
[member]
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IFRS 7 11A c
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Viitteet

member

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyt sijoi
tukset, jotka on nimenomai
sesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostetta
viksi [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sellaisia oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä sijoituksia, jotka yhteisö on
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. Lisäksi se edus
taa “Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt
sijoitukset, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta
viksi” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Muut laajan tuloksen
erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 11A c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 h

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Yhteisyrityssijoitukset

Yhteisyrityssijoitusten määrä yhteisön erillistilinpäätök
sessä. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät yhteisyrityssijoi
tukset

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien yhteisyrityssijoi
tusten määrä. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]; Pää
omaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Tytäryrityssijoitukset

Tytäryrityssijoitusten määrä yhteisön erillistilinpäätök
sessä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInSub
X instant,
sidiariesJointVenturesAndAsso debit
ciates

16.12.2019

Tytär-, yhteis- ja osakkuusyri Tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoitusten määrä yhteisön tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyssijoitukset
erillistilinpäätöksessä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [mem IAS 27 10
ber]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member];
Tytäryrityssijoitukset]
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ifrs-full

InvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAsso
ciatesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Muut sijoitukset kuin pää
omaosuusmenetelmällä käsi
teltävät sijoitukset

Muiden sijoitusten kuin pääomaosuusmenetelmällä käsi
teltävien sijoitusten määrä. [Viittaus: Pääomaosuusmene
telmällä käsiteltävät sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

X duration,
debit

Kuluiksi kirjaamattomat liik
keeseenlaskusta johtuvat
menot sellaisista liiketoimista,
jotka kirjataan erillään liike
toimintojen yhdistämisessä
tapahtuvasta varojen hankin
nasta ja velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Kuluiksi kirjaamattomien liikkeeseenlaskusta johtuvien
menojen määrä sellaisista liiketoimista, jotka kirjataan
erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta
varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 m

ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Osakepääoma

Osakepääoman nimellisarvo.

esimerkki: IAS 1 78 e

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Osakepääoma [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
osakepääomaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Vaihdettavissa olevien instru
menttien liikkeeseenlasku

Vaihdettavissa olevien instrumenttien liikkeeseenlaskusta
johtuva oman pääoman muutos.

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Oman pääoman liikkeeseen
lasku

Oman pääoman lisäys oman pääoman ehtoisten instru
menttien liikkeeseenlaskun johdosta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d iii

16.12.2019
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Tytär-, yhteis- ja osakkuusyri
tyssijoitukset [abstract]
FI
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Omaisuuserien käyvän arvon lisäys kyseisten omaisuuse
rien liikkeeseenlaskun johdosta. [Viittaus: Käypä arvo
[member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEn X duration,
titysOwnEquityInstruments
credit

Liikkeeseenlaskut, käypään
arvoon arvostaminen, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon lisäys kyseisten oman pääoman ehtoisten
IFRS 13 93 e iii
instrumenttien liikkeeseenlaskun johdosta. [Viittaus:
Käypä arvo [member]; Yhteisön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia X duration,
bilities
credit

Liikkeeseenlaskut, käypään
arvoon arvostaminen, velat

Velkojen käyvän arvon lisäys kyseisten velkojen liikkee
seenlaskun johdosta. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100Subclassification
sOfAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Erät kuvataan yksityiskohtai
semmin kohdassa [800100]
Varojen, velkojen ja oman
pääoman tarkemmat erittelyt

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

Erät kuvataan yksityiskohtai
semmin kohdassa [800200]
Tuottojen ja kulujen erittely

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCash
FlowsAdditionalDisclosures

Erät kuvataan yksityiskohtai
semmin kohdassa [800300]
Rahavirtalaskelmat, lisätiedot

guidance

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

16.12.2019
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Elementin
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guidance

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Erät kuvataan yksityiskohtai
semmin kohdassa [800400]
Laskelma oman pääoman
muutoksista, lisätiedot

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChan
gesInEquityAdditionalDisclo
sures

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegula
toryDeferralAccountsAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Saatavana olevat erät muilta
pankeilta

Sellaisten erien määrä, jotka on siirretty muilta pankeilta, yleinen käytäntö: IAS 1 55
mutta joita yhteisö ei vielä ole saanut ja käsitellyt.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Siirrettävänä olevat erät
muille pankeille

Sellaisten erien määrä, jotka on siirretty muille pankeille,
mutta joita muut pankit eivät vielä ole saaneet ja
käsitelleet.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabili
tiesAxis

axis

Ehdollisten velkojen erät
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 j

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Ehdollisten velkojen erät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa ehdollisten velkojen yhteenlasket
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuja yksittäisiä eriä. Lisäksi se edustaa ”Ehdollisten velko IFRS 3 B64 j
jen erät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]]
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[abstract]
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisöjä, joilla on yhteisössä yhtei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Yhteinen IAS 24 19 b
määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitä
mistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee
vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat pää
tökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten
yksimielistä hyväksymistä. Huomattava vaikutusvalta on
oikeus osallistua sijoituskohteen talouden ja toiminnan
periaatteita koskevaan päätöksentekoon, mutta se ei ole
kyseisiä periaatteita koskevaa määräysvaltaa eikä yhteistä
määräysvaltaa.

ifrs-full

JointOperationsAxis

axis

Yhteiset toiminnot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 c

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Yhteiset toiminnot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisjärjestelyjä, joiden mukaan
osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta,
on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja vel
koja koskevia velvoitteita.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 c

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Yhteisyritykset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Yhteisöt, joilla on yhteisössä
yhteinen määräysvalta tai
huomattava vaikutusvalta
[member]
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Yhteisyritykset [member]

Dokumentaation nimike

JointVenturesMember

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen member
turerMember

Yhteisyritykset, joissa yhteisö Tämä jäsen tarkoittaa yhteisyrityksiä, joissa yhteisö on
yhteisyrityksen osapuoli. Yhteisyrityksen osapuoli on
on osapuolena [member]
yhteisyritykseen osallistuva osapuoli, jolla on yhteinen
määräysvalta kyseisessä yhteisyrityksessä. [Viittaus:
Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensation
debit

Johtoon kuuluvien avainhen Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksetun kompensaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kilöiden saama kompensaatio tion määrä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen joh IAS 24 17
toon kuuluvat avainhenkilöt [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensationOtherLongtermBene debit
fits

Johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden saama kompensaa
tio, muut pitkäaikaiset työ
suhde-etuudet

Johtoon kuuluville avainhenkilöille muina pitkäaikaisina
työsuhde-etuuksina maksetun kompensaation määrä.
[Viittaus: Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet; Yhteisön
tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt
[member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensationPostemploymentBene debit
fits

Johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden saama kompensaa
tio, työsuhteen päättymisen
jälkeiset etuudet

Johtoon kuuluville avainhenkilöille työsuhteen päättymi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sen jälkeisinä etuuksina maksetun kompensaation määrä. IAS 24 17 b
[Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat
avainhenkilöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M a –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19 e

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisjärjestelyjä, joiden mukaan
osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta,
on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen.

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 17 c

L 326/765

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

KeyManagementPersonnelCom X duration,
debit
pensationSharebasedPayment

Johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden saama kompensaa
tio, osakeperusteiset maksut

Johtoon kuuluville avainhenkilöille osakeperusteisina
maksuina maksetun kompensaation määrä. [Viittaus:
Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avain
henkilöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 17 e

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensationShorttermEmploy
debit
eeBenefits

Johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden saama kompensaa
tio, lyhytaikaiset työsuhdeetuudet

Johtoon kuuluville avainhenkilöille lyhytaikaisina työ
suhde-etuuksina maksetun kompensaation määrä. [Viit
taus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat
avainhenkilöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 17 a

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom X duration,
pensationTerminationBenefits
debit

Johtoon kuuluvien avainhen
kilöiden saama kompensaa
tio, irtisanomisen yhteydessä
suoritetut etuudet

Johtoon kuuluville avainhenkilöille irtisanomisen yhtey
dessä suoritettuina etuuksina maksetun kompensaation
määrä. [Viittaus: Irtisanomisen yhteydessä suoritetuista
etuuksista aiheutuvat kulut; Yhteisön tai sen emoyrityk
sen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 17 d

ifrs-full

KeyManagementPerson
nelOfEntityOrParentMember

member

Yhteisön tai sen emoyrityk
sen johtoon kuuluvat avain
henkilöt [member]

Tämä jäsen tarkoittaa henkilöitä, joilla on yhteisön toi
minnan suunnittelua, johtamista ja valvontaa koskevat
välittömät tai välilliset valtuudet ja vastuu, mukaan
lukien yhteisön hallituksen jäsenet (toimivaan johtoon
kuuluvat ja muut).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19 f

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Maa-alueet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
määrä, jotka edustavat yhteisön hallussa olevia, toimin
noissa käytettäviä maa-alueita. [Viittaus: Aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 a

ifrs-full

LandAndBuildings

X instant,
debit

Maa-alueet ja rakennukset

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
esimerkki: IAS 16 37 b
määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä maaalueita ja poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia
rakenteita. [Viittaus: Rakennukset; Maa-alueet; Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet]

FI

ifrs-full
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

LandAndBuildingsAbstract

Maa-alueet ja rakennukset
[abstract]

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Maa-alueet ja rakennukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk esimerkki: IAS 16 37 b
keiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä
poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita.
[Viittaus: Rakennukset; Maa-alueet; Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

ifrs-full

LandMember

member

Maa-alueet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisia käyttöomaisuushyödyk
keitä, jotka edustavat yhteisön hallussa olevia, toimin
noissa käytettäviä maa-alueita. [Viittaus: Aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

member

Yli viisitoista vuotta mutta
enintään kaksikymmentä
vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli viidentoista vuoden mutta enin esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
tään kahdenkymmenen vuoden aikaväliä.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanSevenYearsMember

member

Yli viisi vuotta mutta enin
tään seitsemän vuotta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli viiden vuoden mutta enintään
seitsemän vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Yli viisi vuotta mutta enin
tään kymmenen vuotta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli viiden vuoden mutta enintään
kymmenen vuoden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

FI

ifrs-full

16.12.2019
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Yli viisi vuotta [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7
B35 g, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

member

Yli neljä kuukautta [member] Tämä jäsen tarkoittaa yli neljän kuukauden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Yli neljä vuotta mutta enin
tään viisi vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli neljän vuoden mutta enintään
viiden vuoden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Yli kuukausi mutta enintään
kuusi kuukautta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden kuukauden mutta enin
tään kuuden kuukauden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
member
LaterThanThreeMonthsMember

Yli kuukausi mutta enintään
kolme kuukautta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden kuukauden mutta enin
tään kolmen kuukauden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11 b,
esimerkki: IFRS 7 B35 b,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanTwoMonthsMember

Yli kuukausi mutta enintään
kaksi kuukautta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden kuukauden mutta enin
tään kahden kuukauden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 IG20D,
esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

member

Euroopan unionin virallinen lehti

LaterThanFiveYearsMember

FI

ifrs-full

member

Tämä jäsen tarkoittaa yli viiden vuoden aikaväliä.

Viitteet

L 326/768
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Yli vuosi mutta enintään viisi Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden vuoden mutta enintään
vuotta [member]
viiden vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11 d,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanThreeYearsMember

member

Yli vuosi mutta enintään
kolme vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden vuoden mutta enintään
kolmen vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B35 e,
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanTwoYearsMember

member

Yli vuosi mutta enintään
kaksi vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden vuoden mutta enintään
kahden vuoden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Yli vuosi [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli yhden vuoden aikaväliä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 61 b, esimerkki: IFRS 7
IG28 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Yli seitsemän vuotta mutta
enintään kymmenen vuotta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli seitsemän vuoden mutta enin
tään kymmenen vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Yli kuusi kuukautta mutta
Tämä jäsen tarkoittaa yli kuuden kuukauden mutta enin esimerkki: IFRS 7 B35 d,
enintään yksi vuosi [member] tään yhden vuoden aikaväliä.
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG28 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Dokumentaation nimike

Viitteet

LaterThanSixMonthsMember

member

Yli kuusi kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kuuden kuukauden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNot
LaterThanFifteenYearsMember

member

Yli kymmenen vuotta mutta
enintään viisitoista vuotta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kymmenen vuoden mutta enin esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
tään viidentoista vuoden aikaväliä.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

member

Yli kymmenen vuotta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kymmenen vuoden aikaväliä.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot member
LaterThanFourMonthsMember

Yli kolme kuukautta mutta
enintään neljä kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen kuukauden mutta enin yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tään neljän kuukauden aikaväliä.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot member
LaterThanOneYearMember

Yli kolme kuukautta mutta
Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen kuukauden mutta enin esimerkki: IFRS 7 B11 c
enintään yksi vuosi [member] tään yhden vuoden aikaväliä.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot member
LaterThanSixMonthsMember

Yli kolme kuukautta mutta
enintään kuusi kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen kuukauden mutta enin esimerkki: IFRS 7 B35 c,
tään kuuden kuukauden aikaväliä.
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG28 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 7 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember member

Yli kolme kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen kuukauden aikaväliä.

FI

ifrs-full
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
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esimerkki: IFRS 7 IG20D,
esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yli kolme vuotta mutta enin Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen vuoden mutta enintään
tään viisi vuotta [member]
viiden vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B35 f,
esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

member

Yli kolme vuotta mutta enin Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen vuoden mutta enintään
tään neljä vuotta [member]
neljän vuoden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsMember

member

Yli kolme vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kolmen vuoden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot member
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

Yli kaksikymmentä vuotta
mutta enintään kaksikym
mentäviisi vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kahdenkymmenen vuoden
mutta enintään kahdenkymmenenviiden vuoden
aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot member
LaterThanThreeMonthsMember

Yli kaksi kuukautta mutta
enintään kolme kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kahden kuukauden mutta enin
tään kolmen kuukauden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 IG20D,
esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

Yli kaksi vuotta mutta enin
tään viisi vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kahden vuoden mutta enintään
viiden vuoden aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

member

L 326/771

member
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LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember
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ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
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attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanThreeYearsMember

member

Yli kaksi vuotta mutta enin
tään kolme vuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yli kahden vuoden mutta enintään
kolmen vuoden aikaväliä.

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Vuokrasitoumukset lyhytai
kaisista vuokrasopimuksista,
joihin on sovellettu kirjaa
mista koskevia helpotuksia

Standardin IFRS 16 kappaleen 6 mukaisesti käsiteltyjä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lyhytaikaisia vuokrasopimuksia koskevien vuokrasitou
IFRS 16 55
musten määrä. Lyhytaikainen vuokrasopimus on vuokra
sopimus, jonka vuokra-aika on enintään 12 kuukautta
vuokrasopimuksen alkaessa. Vuokrasopimus, johon sisäl
tyy osto-optio, ei ole lyhytaikainen.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMem
ber

member

Vuokrakohteeseen tehdyt
parannustyöt [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk yleinen käytäntö: IAS 16 37
keiden luokkaa, joka edustaa vuokrasopimuksen koh
teena oleviin omaisuuseriin tehtyjä parannustöitä.

ifrs-full

LeaseLiabilities

X instant,
credit

Vuokrasopimusvelat

Yhteisön vuokrasopimuksiin liittyvien velkojen määrä.
Vuokrasopimus on sopimus tai sopimuksen osa, joka
antaa oikeuden käyttää kohdeomaisuuserää tiettynä ajan
jaksona vastiketta vastaan.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 b

16.12.2019

Vuokrasopimusvelat
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vuokrasopimusvelat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuokrasopimusvelkoja. [Viittaus:
Vuokrasopimusvelat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta
johtuvien velkojen
täsmäytyslaskelma, esimerkki:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Vuokrasopimussaamiset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuokrasopimussaamisia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
b iii, esimerkki: IFRS 7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedParty
Transactions

X duration

Vuokrasopimukset vuokralle
ottajana, lähipiiriliiketoimet

Sellaisten vuokrasopimusten määrä, joissa yhteisö toimi
esimerkki: IAS 24 21 d
vuokralle ottajana lähipiiriliiketoimissa. [Viittaus: Lähipiiri
[member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty
Transactions

X duration

Vuokrasopimukset vuokralle
antajana, lähipiiriliiketoimet

Sellaisten vuokrasopimusten määrä, joissa yhteisö toimi
vuokralle antajana lähipiiriliiketoimissa. [Viittaus: Lähi
piiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 d

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Yhteisön oikeudellinen
muoto

Tiedot oikeudellisesta rakenteesta, joiden puitteissa
yhteisö toimii.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 a

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLia member
bilityMember

Oikeudenkäyntiin liittyvä
ehdollinen velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oikeudenkäyntiin liittyvää ehdol
lista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

esimerkki: IAS 37 88

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

Oikeudenkäyntiin liittyvä
varaus

Oikeudenkäyntiin liittyvän varauksen määrä. [Viittaus:
Muut varaukset]

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 10
Oikeuden päätös, esimerkki:
IAS 37 87

X instant,
credit

L 326/773
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Elementin
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attribuutit

Nimike
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Viitteet

Oikeudenkäyntiin liittyvä
varaus [abstract]

LegalProceedingsProvisionAb
stract

ifrs-full

LegalProceedingsProvision
Member

member

Oikeudenkäyntiin liittyvä
varaus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oikeudenkäyntiin liittyvää varausta. esimerkki: IAS 37 Esimerkki 10
[Viittaus: Muut varaukset [member]]
Oikeuden päätös, esimerkki:
IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEn
tity

text

Toimiajaltaan rajoitetun
yhteisön toimiajan pituus

Tieto yhteisön toimiajan pituudesta, jos yhteisön toi
miaika on rajoitettu.

ifrs-full

Level1OfFairValueHierar
chyMember

member

Käypien arvojen hierarkian
taso 1 [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käypien arvojen hierarkian katego tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
riaa, jossa arvostusmenetelmien syöttötiedot ovat täysin
IAS 19 142, tilinpäätöksessä
samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemat esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b
tomat) hinnat toimivilla markkinoilla, joihin yhteisöllä on
pääsy arvostuspäivänä.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

member

Käypien arvojen hierarkian
tasot 2 ja 3 [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käypien arvojen hierarkian tasojen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
2 ja 3 yhdistettyjä kategorioita. [Viittaus: Käypien arvojen IAS 19 142
hierarkian taso 2 [member]; Käypien arvojen hierarkian
taso 3 [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierar
chyMember

member

Käypien arvojen hierarkian
taso 2 [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käypien arvojen hierarkian katego
riaa, jossa arvostusmenetelmien syöttötiedot ovat muita
kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, jotka ovat
havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan
täi epäsuorasti.

FI

ifrs-full

L 326/774

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 b
16.12.2019
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ifrs-full

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherPartici
patingEntities

X.XX instant Yhteisön osallistumisen taso
verrattuna muihin osallistu
viin yhteisöihin

Kuvaus sitä koskevasta indikaatiosta, mitä tasoa yhteisön tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osallistuminen etuuspohjaiseen järjestelyyn on verrattuna IAS 19 148 d v
muihin siihen osallistuviin yhteisöihin. Esimerkkejä mit
tareista, joita käyttäen tällainen indikaatio voidaan antaa,
ovat yhteisön osuus järjestelyyn maksettavien suoritusten
kokonaismäärästä tai yhteisön osuus aktiivisten jäsenten,
eläkkeellä olevien jäsenten ja etuuksiin oikeutettujen
entisten jäsenten lukumäärästä, jos tämä tieto on saata
villa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant Hintaindeksin taso

Yleisen hintaindeksin, jota käytetään oikaisemaan sellai
sen yhteisön tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja, jonka toi
mintavaluutta on hyperinflatorinen, tason arvo.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 29 39 c

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

text

Taso, jolle tilinpäätöksessä
esitetyt luvut on pyöristetty

Tiedot tasosta, jolle tilinpäätöksessä esitetyt luvut on
pyöristetty.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51 e

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis axis

Käypien arvojen hierarkian
tasot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 142, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b

Käypien arvojen hierarkian
taso 3 [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käypien arvojen hierarkian katego tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
riaa, jossa arvostusmenetelmien syöttötiedot ovat omai
IFRS 13 93 b
suuserää tai velkaa koskevia muita kuin havainnoitavissa
olevia syöttötietoja. Muut kuin havainnoitavissa olevat
syöttötiedot ovat syöttötietoja, joista ei ole saatavilla
markkinatietoa ja jotka muodostetaan käyttäen parasta
saatavilla olevaa tietoa oletuksista, joita markkinaosapuo
let käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoittelussa.

L 326/775

member
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Elementin nimi / URI-rooli

Liabilities

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Velat

Dokumentaation nimike

Voimaantulo 1.1.2020: Yhteisöllä aikaisempien tapahtu
mien seurauksena olemassa olevan, taloudellisen voima
varan siirtämistä koskevan velvoitteen määrä. Taloudelli
nen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista
hyötyä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 55, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23

Velat [abstract]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplo
X instant,
rationForAndEvaluationOfMin credit
eralResources

Mineraalivarantojen etsin
nästä ja arvioinnista johtuvat
velat

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, IFRS 6 24 b
etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset
etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon
erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elin
kelpoisuuden määrittämisestä syntyneiden velkojen
määrä.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin X instant,
gActivities
credit

Rahoituksesta johtuvat velat

Sellaisten velkojen määrä, joista syntyneet rahavirrat on
luokiteltu tai joista tulevaisuudessa syntyvät rahavirrat
luokitellaan rahavirtalaskelmassa rahoituksen rahavir
roiksi. [Viittaus: Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa
käytetyt) rahavirrat; Velat]

esimerkki: IAS 7 44D

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin axis
gActivitiesAxis

Rahoituksesta johtuvat velat
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 7 44D
16.12.2019

LiabilitiesAbstract
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ifrs-full
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Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Aikaisempien
tapahtumien seurauksena yhteisölle syntyneiden sellaisten
olemassa olevien velvoitteiden määrä, joiden täyttämisen
odotetaan johtavan taloudellista hyötyä ilmentävien voi
mavarojen siirtymiseen pois yhteisöstä.

Viitteet

L 326/776

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

LiabilitiesArisingFromFinancin member
gActivitiesMember

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsur
anceContracts

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tämä jäsen tarkoittaa rahoituksesta johtuvia velkoja.
Lisäksi se edustaa “Rahoituksesta johtuvat velat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoi
tuksesta johtuvat velat]

esimerkki: IAS 7 44D

X instant,
credit

Vakuutuksenantajana tehtyi
hin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen määrä.
[Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IAS 1 55 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 37 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG20
a – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG37
a – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Velat keskuspankeille

Keskuspankeille olevien velkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurred
ClaimsMember

member

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Toteutuneista vakuutustapah Tämä jäsen edustaa yhteisön velvollisuutta tutkia kor
vausvaateet ja maksaa validit korvausvaateet jo toteutu
IFRS 17 100 c – Voimaantulo
tumista aiheutuvat velat
[member]
neista vakuutustapahtumista, mukaan lukien tapahtumat, 1.1.2021
jotka ovat toteutuneet mutta joista ei ole vielä esitetty
korvausvaadetta, sekä muut toteutuneet vakuutuskulut.

ifrs-full

X instant,
LiabilitiesForIncurredClaim
sThatAriseFromContractsWith credit
inScopeOfIFRS17

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista johtu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vista toteutuneista vakuutustapahtumista aiheutuvien vel IFRS 17 130 – Voimaantulo
kojen määrä. [Viittaus: Toteutuneista vakuutustapahtu
1.1.2021
mista aiheutuvat velat [member]]

L 326/777

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista joh
tuvista toteutuneista vakuu
tustapahtumista aiheutuvat
velat

FI

Rahoituksesta johtuvat velat
[member]
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Viitteet

Velat osakeperusteisesti mak
settavista liiketoimista

Osakeperusteisesti maksettavista liiketoimista aiheutunei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den velkojen määrä. Osakeperusteisesti maksettavat liike IFRS 2 51 b i
toimet ovat liiketoimia, joissa yhteisö: (a) vastaanottaa
tavaroita tai palveluja kyseisten tavaroiden toimittajalta
tai palvelujen suorittajalta (henkilöstö mukaan lukien)
osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä; tai
(b) tulee velvolliseksi suorittamaan liiketoimesta maksun
tavarantoimittajalle tai palvelunsuorittajalle osakeperus
teisia maksuja koskevassa järjestelyssä toisen konserniyh
teisön vastaanottaessa kyseiset tavarat tai palvelut. [Viit
taus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt
[member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSale credit

Velat, jotka sisältyvät myytä
vänä oleviksi luokiteltuihin
luovutettavien erien ryhmiin

Sellaisten velkojen määrä, jotka sisältyvät myytävänä ole
viksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin. [Viit
taus: Velat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 p, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Syntyneet velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutettuna vastikkeena
syntyneiden velkojen (esimerkiksi ehdollista vastiketta
koskevan velan) käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viit
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 f iii

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDis
posed2013

X duration,
credit

Velat hankituissa tai luovute
tuissa tytäryrityksissä tai lii
ketoiminnoissa

Velkojen määrä niissä tytäryrityksissä tai muissa liiketoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
minnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai mene IAS 7 40 d
tetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

16.12.2019

X instant,
credit
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LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

FI

ifrs-full
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axis

Velat, jotka arvostetaan käy
pään arvoon ja jotka on las
kettu liikkeeseen siten, että
niihin kuuluu erottamatto
mana osana kolmannen osa
puolen tekemä luoton laatua
parantava järjestely [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInsepara
bleThirdpartyCreditEnhance
mentMember

member

Velat, jotka arvostetaan käy
pään arvoon ja jotka on las
kettu liikkeeseen siten, että
niihin kuuluu erottamatto
mana osana kolmannen osa
puolen tekemä luoton laatua
parantava järjestely [member]

Tämä jäsen tarkoittaa velkoja, jotka arvostetaan käypään tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoon ja jotka on laskettu liikkeeseen siten, että niihin
IFRS 13 98
kuuluu erottamattomana osana kolmannen osapuolen
tekemä luoton laatua parantava järjestely. Lisäksi se edus
taa “Velat, jotka arvostetaan käypään arvoon ja jotka on
laskettu liikkeeseen siten, että niihin kuuluu erottamatto
mana osana kolmannen osapuolen tekemä luoton laatua
parantava järjestely” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
niä ei käytetä. [Viittaus: Velat; Käypä arvo [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Velat [member]

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Tämä jäsen tar tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koittaa aikaisempien tapahtumien seurauksena yhteisölle IFRS 13 93
syntyneitä olemassa olevia velvoitteita, joiden täyttämisen
odotetaan johtavan taloudellista hyötyä ilmentävien voi
mavarojen siirtymiseen pois yhteisöstä. Lisäksi se edustaa
“Velkojen luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä. [Viittaus: Velat]

L 326/779

Voimaantulo 1.1.2020: Tämä jäsen tarkoittaa yhteisöllä
aikaisempien tapahtumien seurauksena olemassa olevaa
velvoitetta siirtää taloudellinen voimavara. Taloudellinen
voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyö
tyä. Lisäksi se edustaa “Velkojen luokat” -akselin vakioar
voa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 98
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esimerkki: IFRS 4 IG22 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

FI

Elementin nimi / URI-rooli

L 326/780

Etuliite

LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionary
ParticipationFeatures

X instant,
credit

Velat tai oman pääoman erät,
jotka liittyvät oikeuteen har
kinnanvaraiseen osuuteen
ylijäämästä

Sellaisten velkojen tai oman pääoman erien määrä, jotka
liittyvät oikeuteen harkinnanvaraiseen osuuteen ylijää
mästä. Oikeudet harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä
ovat sopimukseen perustuvia oikeuksia saada taattujen
etujen lisäksi muita etuja: a) jotka todennäköisesti ovat
merkittävä osa sopimuksen mukaisista kokonaiseduista;
b) joiden määrä tai ajoittuminen on sopimuksen mukaan
myyjäosapuolen harkittavissa; ja c) jotka sopimuksen
mukaan perustuvat: (i) tietyn sopimusten ryhmän tai tie
tyn tyyppisten sopimusten tuloksellisuuteen; (ii) realisoi
tuneisiin ja/tai realisoitumattomiin sijoitustuottoihin tie
tystä myyjäosapuolen hallussa olevasta varojen ryhmästä;
tai (iii) myyjäosapuolena olevan yhtiön, rahaston tai
muun yhteisön voittoon tai tappioon.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarialP X instant,
resentValueOfPromisedRetire
credit
mentBenefits

Muut velat kuin luvattujen
eläke-etuuksien vakuutusma
temaattinen nykyarvo

Muiden velkojen kuin eläke-etuusjärjestelyissä luvattujen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
eläke-etuuksien vakuutusmatemaattisen nykyarvon
IAS 26 35 a v
määrä. [Viittaus: Luvattujen eläke-etuuksien vakuutusma
temaattinen nykyarvo]

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi X instant,
nancialStatementsInRelation
credit
ToStructuredEntities

Yhteisön tilinpäätökseen mer Yhteisön osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä liittyvien
kityt velat, jotka liittyvät
tilinpäätökseen merkittyjen velkojen määrä. [Viittaus:
strukturoituihin yhteisöihin
Velat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät struktu
roidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligation
sArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

Velat, jotka johtuvat siitä, että
vakuutuksenantaja tekee IFRS
4:n soveltamisalaan kuuluvia
sopimuksia ja johdannaisiin
kuulumattomia sijoitussopi
muksia tai täyttää niistä joh
tuvia velvoitteita

X instant,
credit
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ifrs-full

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 29 a

Sellaisten velkojen määrä, jotka johtuvat siitä, että vakuu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuksenantaja tekee IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvia
IFRS 4 39C a – Voimassaolon
sopimuksia ja johdannaisiin kuulumattomia sijoitussopi päättymispäivä 1.1.2021
muksia tai täyttää niistä johtuvia velvoitteita.
16.12.2019
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ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContract
sIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignifi
cantRiskOfMaterialAdjust
mentsWithinNextFinancialYear

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit X instant,
Plans
credit

Etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen järjestelyn ali- tai ylijäämä, jota oikaistaan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mahdollisella vaikutuksella, joka seuraa etuuspohjaisen
IAS 19 140 a
netto-omaisuuserän rajoittumisesta omaisuuserän enim
mäismäärään. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

Tuotot lisensseistä

Lisensseistä saatujen tuottojen määrä.

X instant,
credit

Merkittävien rajoitusten koh
teena olevat velat

Sellaisten konsernitilinpäätökseen sisältyvien konsernin
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velkojen määrä, joihin kohdistuu merkittäviä (esim.
IFRS 12 13 c
lakiin, sopimukseen tai määräykseen perustuvia) rajoituk
sia, jotka koskevat yhteisön kykyä maksaa konsernin
velkoja.

Vakuutuksenantajana tehtyi
hin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin
perustuvat velat [abstract]

X instant,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 125 b

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
L 326/781

X duration,
credit

Velat, joihin liittyy merkittävä Sellaisten oletusten kohteena olevien velkojen määrä,
olennaisten oikaisujen riski
jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten velkojen
seuraavan tilikauden aikana
kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan
tilikauden aikana.

Euroopan unionin virallinen lehti
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cantRestrictionsApply
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ifrs-full

LicencesAndFranchises

X instant,
debit

Lisenssit ja franchising-oikeu Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edus
det
tavat oikeutta käyttää tiettyjä toisen yhteisön omistamia
aineettomia hyödykkeitä ja oikeutta harjoittaa liiketoi
mintaa käyttäen sen nimeä, kauppatavaroita, palveluja,
menetelmiä, myynninedistämistukea, markkinointia ja
tarvikkeita. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Lisenssit ja franchising-oikeu Tämä jäsen tarkoittaa sellaisten aineettomien hyödykkei esimerkki: IAS 38 119 d
den luokkaa, joka edustaa oikeutta käyttää tiettyjä toisen
det [member]
yhteisön omistamia aineettomia hyödykkeitä ja oikeutta
harjoittaa liiketoimintaa käyttäen sen nimeä, kauppatava
roita, palveluja, menetelmiä, myynninedistämistukea,
markkinointia ja tarvikkeita. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

LicencesMember

member

Lisenssit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sellaisten aineettomien hyödykkei
den luokkaa, joka edustaa oikeutta käyttää tiettyjä toisen
yhteisön omistamia aineettomia hyödykkeitä. [Viittaus:
Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Henkivakuutussopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa henkivakuutussopimuksia. [Viit
taus: Vakuutussopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Koko voimassaoloajalta odo Tämä jäsen tarkoittaa odotettavissa olevia luottotappioita, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettavissa olevat luottotappiot jotka johtuvat kaikista mahdollisista laiminlyöntitapahtu IFRS 7 35H b, tilinpäätöksessä
[member]
mista rahoitusinstrumentin odotettavissa olevana voimas esitettävät tiedot: IFRS 7 35M b
saoloaikana. [Viittaus: Odotettavissa olevien luottotap
pioiden arvostustyyppi [member]

L 326/782

Etuliite

esimerkki: IAS 38 119 d
FI
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Kuvaus käytetyn menetelmän
tavoitteesta ja rajoituksista,
joista voi johtua, että infor
maatio ei täysin kuvasta
kyseessä olevien varojen ja
velkojen käypää arvoa

Kuvaus herkkyysanalyysissä, josta käyvät ilmi riskimuut
tujien väliset riippuvuussuhteet, käytetyn menetelmän
tavoitteesta ja rajoituksista, joista voi johtua, että infor
maatio ei täysin kuvasta kyseessä olevien varojen ja vel
kojen käypää arvoa.

ifrs-full

LineItemsIncludingAmortisa
tionOfIntangibleAssetsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

text

Kuvaus laajan tuloslaskelman
erästä (tai eristä), johon (tai
joihin) aineettomien hyödyk
keiden poistot sisältyvät

Kuvaus laajan tuloslaskelman erästä (tai eristä), johon (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joihin) aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät.
IAS 38 118 d
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo;
Poistot]

esef_cor

LineItemsNotDimensional
lyQualified

table

Erät eivät ole dimensionaali
sesti hyväksyttäviä

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAsset
sAndLiabilitiesRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

text

Kuvaus taseeseen merkittyjen
varojen ja velkojen eristä,
jotka edustavat säilynyttä int
ressiä taseesta pois kirjattui
hin rahoitusvaroihin

Kuvaus taseeseen merkityistä eristä, joihin on kirjattu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
varojen ja velkojen kirjanpitoarvot, jotka edustavat yhtei IFRS 7 42E a
söllä säilynyttä intressiä taseesta pois kirjattuihin rahoi
tusvaroihin. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Maksuvalmiusriski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa riskiä siitä, että yhteisön on vaikea
täyttää rahoitusvelkoihin liittyviä velvoitteitaan, jotka täy
tetään luovuttamalla käteisvaroja tai muita rahoitusva
roja. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 41 b

L 326/783

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 32

Euroopan unionin virallinen lehti

LimitationsThatMayResultInIn
formationNotFullyReflecting
FairValueOfAssetsAndLiabili
tiesInvolved

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

LivingAnimalsMember

member

Elävät eläimet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa eläviä eläimiä.

yleinen käytäntö: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Luottositoumukset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vahvoja sitoumuksia antaa luottoa
ennalta määritellyin ehdoin ja edellytyksin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B8E, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCom
binationMember

member

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä hankitut lainat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa liiketoimintojen yhdistämisessä
hankittuja lainoja. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi
nen [member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Lainat ja ennakot pankeille

Yhteisön pankeille antamien lainojen ja ennakkojen
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCus
tomers

X instant,
debit

Lainat ja ennakot asiakkaille

Yhteisön asiakkaille antamien lainojen ja ennakkojen
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X instant,
debit

Lainat ja muut saamiset

Sellaisten johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
varojen määrä, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai
IFRS 7 8 c – Voimassaolon
määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla
päättymispäivä 1.1.2021
markkinoilla lukuun ottamatta: (a) niitä, jotka yhteisö
aikoo myydä välittömästi tai lyhyen ajan kuluessa – nämä
erät on luokiteltava kaupankäyntitarkoituksessa pidettä
viksi – ja niitä, jotka yhteisö alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä nimenomaisesti luokittelee käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattaviksi; (b) niitä, jotka yhteisö
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti luo
kittelee myytävissä oleviksi; (c) niitä, joista niiden haltija
ei mahdollisesti saa alkuperäistä sijoitustaan olennaisilta
osin takaisin muun syyn kuin luoton laadun heikentymi
sen vuoksi – nämä on luokiteltava myytävissä oleviksi.
Hankittu osuus sellaisten omaisuuserien ryhmästä, jotka
eivät ole lainoja tai muita saamisia (esimerkiksi osuus
sijoitusrahastosta tai vastaavanlaisesta rahastosta) ei ole
laina tai muu saaminen. [Viittaus: derivative financialJoh
dannaisvarat]

FI

ifrs-full

L 326/784

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

LoansAndReceivablesCatego
ryMember

member

Lainat ja muut saamiset,
ryhmä [member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusvarojen lainojen ja muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saamisten ryhmää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset]
IFRS 7 8 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhich
PermittedLenderToDemandAc
celeratedRepayment

X instant,
credit

Otetut lainat, joihin liittyviä
ehtoja on rikottu, mikä on
oikeuttanut lainanantajan
vaatimaan nopeutettua
takaisinmaksua

Sellaisten otettujen lainojen määrä, joihin liittyviä ehtoja
on rikottu, mikä on oikeuttanut lainanantajan vaatimaan
nopeutettua takaisinmaksua.

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Otetut lainat, joihin liittyvä
suoritus on laiminlyöty

Sellaisten otetuttujen lainojen määrä, joihin liittyvä suori tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tus on laiminlyöty.
IFRS 7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Saadut lainat

Saatujen lainojen määrä.

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Lainat julkisen vallan tahoille Yhteisön julkisen vallan tahoille antamien lainojen
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Lainat julkisen vallan tahoille Tämä jäsen tarkoittaa julkisen vallan taholle annettuja
[member]
lainoja.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Pitkäaikaisten otettujen laino Pitkäaikaisten otettujen lainojen pitkäaikainen osuus.
[Viittaus: Otetut lainat]
jen pitkäaikainen osuus

yleinen käytäntö: IAS 1 55

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 19
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yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

L 326/785

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Pitkäaikaiset otetut lainat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa pitkäaikaisia otettuja lainoja. [Viit
taus: Otetut lainat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta
johtuvien velkojen
täsmäytyslaskelma, esimerkki:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Pitkäaikaiset sopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa pitkäaikaisia asiakassopimuksia.

esimerkki: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Pitkäaikaiset talletukset

Yhteisön hallussa olevien pitkäaikaisten talletusten määrä. yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Pitkäaikainen oikeudenkäyn
tiin liittyvä varaus

Oikeudenkäyntiin liittyvän pitkäaikaisen varauksen
määrä. [Viittaus: Oikeudenkäyntiin liittyvä varaus]

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 10
Oikeuden päätös, esimerkki:
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Pitkäaikaiset sekalaiset muut
varaukset

Pitkäaikaisten sekalaisten muiden varausten määrä. [Viit
taus: Sekalaiset muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 d

ifrs-full

LongtermOnerousContract
sProvision

X instant,
credit

Tappiollisiin sopimuksiin liit Tappiollisiin sopimuksiin liittyvän pitkäaikaisen varauk
tyvä pitkäaikainen varaus
sen määrä. [Viittaus: Tappiollisiin sopimuksiin liittyvä
varaus]

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom
missioningRestorationAn
dRehabilitationCosts

X instant,
credit

Käytöstä poistamiseen, alku
peräiseen tilaan palauttami
seen ja kunnostamiseen liitty
viä menoja varten tehty pit
käaikainen varaus

ifrs-full

LongtermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Pitkäaikainen uudelleenjärjes Pitkäaikaisen uudelleenjärjestelyvarauksen määrä. [Viit
telyvaraus
taus: Uudelleenjärjestelyvaraus]

Euroopan unionin virallinen lehti
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FI

ifrs-full
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Etuliite

esimerkki: IAS 37 66

Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttami
esimerkki: IAS 37 D Esimerkit:
seen ja kunnostamiseen liittyviä menoja varten tehdyn
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
pitkäaikaisen varauksen määrä. [Viittaus: Käytöstä poista esimerkki: IAS 37 87
miseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnosta
miseen liittyviä menoja varten tehty varaus]

16.12.2019

esimerkki: IAS 37 70

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Pitkäaikainen takuuvaraus

Pitkäaikaisen takuuvarauksen määrä. [Viittaus:
Takuuvaraus]

esimerkki: IAS 37 esimerkki 1
Takuut, esimerkki: IAS 37 87

ifrs-full

LossComponentMember

member

Tappiokomponentti
[member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tämä jäsen tarkoittaa jäljellä olevan vakuutuskauden
IFRS 17 100 b – Voimaantulo
velan tappiokomponenttia. Yhteisön on muodostettava
tappiollista ryhmää koskeva jäljellä olevan vakuutuskau 1.1.2021
den velan tappiokomponentti (tai kasvatettava kyseistä
tappiokomponenttia), joka kuvaa IFRS 17:n kappaleiden
47 ja 48 mukaisesti kirjattuja tappioita. Tappiokompo
nentti määrittää ne määrät, jotka esitetään tulosvaikuttei
sesti tappiollisia ryhmiä koskevien tappioiden peruutuk
sina ja jotka tämän vuoksi jätetään ulkopuolelle vakuu
tusmaksutuottoja määritettäessä. [Viittaus: Vakuutussopi
mukset [member]; Jäljellä olevan vakuutuskauden kom
ponenttia koskevat nettovelat (tai -varat) ilman tappio
komponenttia [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
debit

Tappiot, jotka aiheutuvat jak
sotettuun hankintamenoon
arvostettujen rahoitusvarojen
kirjaamisesta pois taseesta

Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tappiot, jotka aiheutuvat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvaro IFRS 7 20 A
jen kirjaamisesta pois taseesta. [Viittaus: Jaksotettuun
hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInt
erestsInStructuredEntities

X duration,
debit

Syntyneet tappiot, jotka liitty Yhteisölle syntyneiden sellaisten tappioiden määrä, jotka
vät osuuksiin strukturoi
liittyvät sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viit
duissa yhteisöissä
taus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoi
dut yhteisöt [member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
debit

Tappiot johdannaisten käyvän Tulosvaikutteisesti kirjatut tappiot, jotka johtuvat johdan yleinen käytäntö: IAS 1 85
arvon muutoksesta
naisten käyvän arvon muutoksesta. [Viittaus: Johdannai
set [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Etuliite

esimerkki: IFRS 12 B26 b

L 326/787

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
debit

Sijoituskiinteistöjen luovutuk Sijoituskiinteistöjen luovutuksista syntyneet tappiot. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
sista syntyneet tappiot
taus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
debit

Sijoitusten luovutuksista syn Sijoitusten luovutuksista syntyneet tappiot.
tyneet tappiot

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Pitkäaikaisten omaisuuserien
luovutuksista syntyneet
tappiot

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutuksista syntyneet tap yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
piot. [Viittaus: pitkäaikaiset omaisuuserät]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden luovutuksista
syntyneet tappiot

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksista
syntyneet tappiot. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 c

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X duration,
debit

Tappiot oikeudenkäynnin
seurauksena maksetuista
korvauksista

Tappiot, jotka johtuvat oikeudenkäynnin seurauksena
maksetuista korvauksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 f

ifrs-full

LTELicencesMember

member

LTE-lisenssit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa Long Term Evolution -lisenssejä.
[Viittaus: Lisenssit ja franchising-oikeudet]

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Koneet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
esimerkki: IAS 16 37 c
määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä pitkäikäi
siä, poistokelpoisia koneita. [Viittaus: Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FI

Elementin
tyyppi ja
attribuutit
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Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 d
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Koneet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk esimerkki: IAS 16 37 c
keiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä pit
käikäisiä, poistokelpoisia koneita. [Viittaus: Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

member

Merkittävä liiketoimintojen
yhdistäminen [member]

Tämä jäsen tarkoittaa merkittäviä liiketoimintojen yhdis
tämisiä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

esimerkki: IAS 10 22 a

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Tärkeimmät asiakkaat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 34

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Asiakkaat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa asiakkaita. Lisäksi se edustaa ”Tär tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keimmät asiakkaat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä IFRS 8 34
ei käytetä.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Kantaosakkeita koskevat mer Tämä jäsen tarkoittaa kantaosakkeita koskevia merkittä
kittävät tapahtumat
viä tapahtumia. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]
[member]

esimerkki: IAS 10 22 f

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMem
ber

member

Merkittävät omaisuuserien
hankinnat [member]

esimerkki: IAS 10 22 c

Merkittävät verokulun (tai tuoton) komponentit
[abstract]

Tämä jäsen tarkoittaa merkittäviä omaisuuserien
hankintoja.

L 326/789

member
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

ifrs-full

Viitteet

Johdon johtopäätös siitä, että tilinpäätös antaa oikean
kuvan yhteisön taloudellisesta asemasta, taloudellisesta
tuloksesta ja rahavirroista, kun yhteisö on poikennut
IFRS-standardin vaatimuksesta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 20 a

X instant,
debit

Pakolliset vähimmäisvaranto
talletukset keskuspankeissa

Lakisääteisten varantovelvoitteiden täyttämiseksi keskus
pankissa pidettävien varantotalletusten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

MarketApproachMember

member

Markkinoihin perustuva
lähestymistapa [member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvostusmenetelmää, jossa käyte
esimerkki: IFRS 13 62
tään hintoja ja muuta merkityksellistä tietoa, joka syntyy
täysin samanlaisia tai vertailukelpoisia (ts. vastaavanlaisia)
varoja, velkoja tai varojen ja velkojen ryhmää, kuten lii
ketoimintaa, koskevissa markkinatransaktioissa.

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

member

Vertailukelpoiset yritykset
markkinoilla [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tiettyä markkinoihin perustuvan
esimerkki: IFRS 13 IE63,
lähestymistavan mukaista arvostusmenetelmää, jolla ana esimerkki: IFRS 13 B5
lysoidaan markkinoilla toimivien vertailukelpoisten yhtei
söjen syöttötietoja (esimerkiksi EBITDA-kerroin, tuottope
rusteinen arvostuskerroin, vähennys markkinoitavuuden
puutteen vuoksi, määräysvaltapreemio). [Viittaus: Markki
noihin perustuva lähestymistapa [member]]

ifrs-full

MarketComparablePricesMem
ber

member

Vertailukelpoiset hinnat
markkinoilla [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tiettyä markkinoihin perustuvan
esimerkki: IFRS 13 IE63,
lähestymistavan mukaista arvostusmenetelmää, jolla ana esimerkki: IFRS 13 B5
lysoidaan markkinoilla esiintyvien vertailukelpoisten hin
tojen syöttötietoja (esimerkiksi neliöhintaa). [Viittaus:
Markkinoihin perustuva lähestymistapa [member]]

16.12.2019

Vaatimuksesta poikkeamisen
johdosta tehty johdon johto
päätös oikean kuvan
antamisesta
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ManagementConclusionOnFair text
PresentationAsConsequence
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Dokumentaation nimike

FI
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Viitteet

Markkinariski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa riskiä, että rahoitusinstrumentin
käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat markkina
hintojen muutoksista johtuen. Markkinariskiin sisältyy
kolmenlaista riskiä: valuuttariski, korkoriski ja muu hin
tariski. [Viittaus: Valuuttariski [member]; Korkoriski
[member]; Muu hintariski [member]; Rahoitusinstrumen
tit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 7 32

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Asiakkaiden markkinat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Asiakkaiden markkinat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia asiakkaiden markkinoita.
Lisäksi se edustaa ”Asiakkaiden markkinat” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Lehtien nimet ja julkaisuni
mikkeet

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edus
tavat rekisteröinnillä hankittuja oikeuksia käyttää lehtien
nimiä ja julkaisunimikkeitä. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 b

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTi
tlesMember

member

Lehtien nimet ja julkaisuni
mikkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa sellaisten aineettomien hyödykkei
den luokkaa, joka edustaa rekisteröinnillä hankittuja
oikeuksia käyttää lehtien nimiä ja julkaisunimikkeitä.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 b

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAb
stract

Olennaiset tuotot ja kulut
[abstract]

L 326/791

member
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MaterialReconcilingItemsMem
ber

member

Olennaiset täsmäytyserät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa olennaisia oikaisuja, joita käytetään tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
erien täsmäyttämiseksi yhteisön tilinpäätöksessä.
IFRS 8 28

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Matriisihinnoittelu [member]

Tämä jäsen tarkoittaa erityistä markkinoihin perustuvan esimerkki: IFRS 13 B7
lähestymistavan mukaista matemaattista arvostusmenetel
mää, jota käytetään pääasiassa joidenkin rahoitusinstru
menttien, kuten vieraan pääoman ehtoisten instrument
tien, arvon määrittämiseen siten, ettei turvauduta yksino
maan tiettyjen arvopapereiden noteerattuihin hintoihin
vaan hyödynnetään ennemminkin kyseisten arvopaperei
den suhdetta toisiin vertailukohtana käytettäviin noteerat
tuihin arvopapereihin. [Viittaus: Markkinoihin perustuva
lähestymistapa [member]; Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember member

Tuotantokykyiset biologiset
hyödykkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tuotantokykyisiä biologisia hyödyk esimerkki: IAS 41 43
keitä. Tuotantokykyiset biologiset hyödykkeet ovat hyö
dykkeitä, joissa on satona korjattavissa olevia osia (kun
kyseessä ovat kulutettavat biologiset hyödykkeet) tai jotka
pystyvät tuottamaan säännöllisesti satoa (kun kyseessä
ovat tuottavat biologiset hyödykkeet). [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivative
FinancialLiabilities

text block

Johdannaisvelkojen maturi
teettijakaumaa koskevat tie
dot [text block]

Johdannaisvelkojen maturiteettijakaumaa koskevat tiedot, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mukaan lukien niiden johdannaisvelkojen jäljellä olevat
IFRS 7 39 b
sopimukseen perustuvat juoksuajat, joiden sopimuksiin
perustuvien juoksuaikojen tunteminen on välttämätöntä
rahavirtojen ajoituksen ymmärtämisen kannalta. [Viit
taus: Johdannaisvelat]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderiva text block
tiveFinancialLiabilities

Johdannaisvelkoihin kuulu
mattomien rahoitusvelkojen
maturiteettijakaumaa koske
vat tiedot [text block]

Tiedot johdannaisvelkoihin kuulumattomien rahoitusvel
kojen (mukaan lukien takaussopimukset) maturiteettija
kaumasta, joka osoittaa jäljellä olevat sopimukseen
perustuvat juoksuajat. [Viittaus: Johdannaisvelat]
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 39 a

Elementin nimi / URI-rooli
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Maturiteetti [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 61, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 15 120 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 94,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 B11,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRisk

X instant

Luottoriskille alttiina oleva
enimmäismäärä

Rahamäärä, joka parhaiten kuvaa yhteisön luottoriskille
alttiina olevaa enimmäismäärää ottamatta huomioon hal
lussa olevia vakuuksia tai muita luoton laatua parantavia
järjestelyjä (esimerkiksi nettoutussopimukset, joiden
perusteella eriä ei voida IAS 32:n mukaisesti vähentää
toisistaan). [Viittaus: Luottoriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35K a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 36 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRiskFinancialInstru
mentsToWhichImpairmentRe
quirementsInIFRS9AreNotAp
plied

X instant

Luottoriskille alttiina oleva
enimmäismäärä, rahoitusin
strumentit, joihin ei sovelleta
IFRS 9:n mukaisia arvon
alentumista koskevia
vaatimuksia

Määrä, joka parhaiten kuvaa luottoriskin enimmäismää
rää sellaisten rahoitusinstrumenttien osalta, joihin ei
sovelleta IFRS 9:n mukaisia arvonalentumista koskevia
vaatimuksia. [Viittaus: Luottoriskille alttiina oleva
enimmäismäärä]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 36 a

L 326/793
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X instant

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettaviksi nimen
omaisesti luokiteltujen rahoi
tusvarojen luottoriskille alt
tiina oleva enimmäismäärä

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRiskOfLoansOrReceivables

X instant

Lainojen tai muiden saamis Lainojen tai muiden saamisten luottoriskille alttiina oleva tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luot IFRS 7 9 a – Voimassaolon
enimmäismäärä
toriski [member]; Luottoriskille alttiina oleva
päättymispäivä 1.1.2021
enimmäismäärä]

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista
aiheutuvalle luottoriskille alt
tiina oleva enimmäismäärä

Määrä, joka parhaiten kuvaa IFRS 17:n soveltamisalaan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuuluvista sopimuksista aiheutuvalle luottoriskille alttiina IFRS 17 131 a – Voimaantulo
olevaa enimmäismäärää raportointikauden lopussa. [Viit 1.1.2021
taus: Luottoriski [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolvement

X instant

Säilyneestä intressistä johtu
van tappioriskin
enimmäismäärä

Määrä, joka parhaiten kuvaa sen tappioriskin enimmäis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrää, jolle yhteisö on alttiina sen johdosta, että sillä on IFRS 7 42E c
säilynyt intressi taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroi
hin.

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEnti
ties

X instant

Suurin mahdollinen tappio
osuuksista strukturoiduissa
yhteisöissä

Määrä, joka parhaiten kuvaa suurinta mahdollista tap
piota, joka yhteisölle voi aiheutua sen osuuksista konser
nitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa
yhteisöissä. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymät
tömät strukturoidut yhteisöt [member]]

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen luottoriskille alt IFRS 7 9 a
tiina oleva enimmäismäärä. [Viittaus: Luottoriski [mem
ber]; Luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä]
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MaximumLimitOfLossesOf
StructuredEntitiesWhichEntity
IsRequiredToAbsorbBe
foreOtherParties

X instant,
credit

Sellaisten strukturoitujen
yhteisöjen tappioiden yläraja,
jotka yhteisön on kannettava
ennen muita osapuolia

Sellaisten strukturoitujen yhteisöjen tappioiden yläraja,
jotka yhteisön on kannettava ennen muita osapuolia.
[Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät struk
turoidut yhteisöt [member]]

esimerkki: IFRS 12 B26 d

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Arvostaminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 32A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 41 50,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesProperty
PlantAndEquipment

text

Arvostusperusteet, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Arvostusperusteet, joita on käytetty aineellisten käyttö
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisuushyödykkeiden luokan bruttomääräistä kirjanpi IAS 16 73 a
toarvoa määritettäessä. [Viittaus: Bruttomääräinen kirjan
pitoarvo [member] Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjust
mentsRecognisedForParticu
larAssetsLiabilitiesNoncontrol
lingInterestsOrItemsOfConsid
eration

X duration

Tiettyihin varoihin, velkoihin,
määräysvallattomien omista
jien osuuksiin tai vastikkee
seen kuuluviin eriin tehdyt
tarkastelujakson aikaiset
oikaisut

Tiettyihin varoihin, velkoihin, määräysvallattomien omis tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tajien osuuksiin tai vastikkeeseen kuuluviin eriin tarkaste IFRS 3 B67 a iii
lujakson aikana tehtyjen oikaisujen määrä, jos liiketoi
mintojen yhdistämisen alkuperäinen kirjanpitokäsittely
on vielä kesken. Tarkastelujakso on se hankinta-ajankoh
dan jälkeinen ajanjakso, jonka kuluessa hankkijaosapuoli
saa oikaista liiketoimintojen yhdistämisestä kirjattuja
alustavia määriä. [Viittaus: Määräysvallattomien omista
jien osuudet; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Mediatuotannon kulut

Mediatuotannosta aiheutuneiden kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Lyhytaikaiset kauppatavarat

Myytäviksi hankittuja tavaroita edustava lyhytaikaisen
vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

esimerkki: IAS 1 78 c, yleinen
käytäntö: IAS 2 37
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Sulautumisessa syntyvä
rahasto

Pääoman erä, joka saattaa syntyä IFRS 3:n soveltamisalan yleinen käytäntö: IAS 1 55
ulkopuolella tapahtuneen liiketoimintojen yhdistämisen
seurauksena.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Sulautumisessa syntyvä
rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa pääoman erää, joka saattaa syntyä
IFRS 3:n soveltamisalan ulkopuolella tapahtuneen liike
toimintojen yhdistämisen seurauksena.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect axis
edCreditLossesAxis

Odotettavissa olevien luotto
tappioiden arviointimene
telmä [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect member
edCreditLossesMember

Odotettavissa olevien luotto
tappioiden arviointimene
telmä [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia odotettavissa olevien luot esimerkki: IFRS 7 IG20B,
esimerkki: IFRS 7 35H, esimerkki:
totappioiden arviointimenetelmiä. Odotettavissa olevat
luottotappiot ovat luottotappioiden painotettu keskiarvo, IFRS 7 35I
jossa painotustekijänä ovat toteutuvien laiminlyöntien ris
kit. Lisäksi se edustaa “Odotettavissa olevien luottotap
pioiden arviointimenetelmä” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairVal
ueOfInstrumentsOrInterests

text

Kuvaus instrumenttien tai
Kuvaus liiketoimintojen yhdistämisessä vastikkeeksi luo
osuuksien käyvän arvon mää vutettujen hankkijaosapuolen oman pääoman ehtoisten
rittämismenetelmästä
osuuksien käyvän arvon määrittämismenetelmästä. [Viit
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 f iv

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUsed text
InPreparingSensitivityAnalysis

Kuvaus herkkyysanalyysin
Kuvaus kutakin erityyppistä markkinariskiä, jolle yhteisö
laatimisessa käytetyistä mene on alttiina, koskevan herkkyysanalyysin laatimisessa käy
telmistä ja oletuksista
tetyistä menetelmistä ja oletuksista. [Viittaus: Markkina
riski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 40 b
16.12.2019
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credit
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axis

Toteuttamismenetelmät [axis] Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Toteuttamismenetelmät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia toteuttamismenetelmiä.
Lisäksi se edustaa ”Toteuttamismenetelmät” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsed
ToDetermineSupplementaryIn
formation

text

Kuvaus muuntamismenetel
mistä, joita on käytetty mää
ritettäessä täydentävää
informaatiota

Kuvaus muuntamismenetelmistä, joita on käytetty määri tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettäessä yhteisön antamaa täydentävää informaatiota sil IAS 21 57 c
loin kun yhteisö esittää informaatiota valuutassa, joka ei
ole sen toimintavaluutta eikä esittämisvaluutta.

ifrs-full

MethodsToDeter
mineAmountOfChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAndFi
nancialLiabilitiesAttributable
ToChangesInCreditRisk

text

Kuvaus menetelmistä luotto
riskin muutoksista johtuvien
rahoitusvarojen tai -velkojen
käyvän arvon muutosten
määrän selvittämiseksi

Kuvaus käytetyistä menetelmistä luottoriskin muutoksista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuvien rahoitusvarojen tai -velkojen käyvän arvon
IFRS 7 11 a
muutosten määrän selvittämiseksi, mukaan lukien selos
tus siitä, miksi menetelmä on asianmukainen. [Viittaus:
Luottoriski [member]; Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisReflectingInterde
pendenciesBetweenRiskVari
ables

text

Kuvaus menetelmästä, muut
tujista ja oletuksista, joita on
käytetty riskimuuttujien väli
siä riippuvuussuhteita kuvas
tavan herkkyysanalyysin
laatimisessa

Kuvaus menetelmästä, muuttujista ja oletuksista, joita on
käytetty laadittaessa herkkyysanalyysiä, kuten value-atrisk-analyysiä, josta käyvät ilmi riskimuuttujien (esim.
korkokannat ja valuuttakurssit) väliset riippuvuussuhteet
ja jota käytetään rahoitusriskien hallinnassa.
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
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Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

IFRS 17:n soveltamisalaan
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kuuluvien sopimusten arvos kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tamiseen käytetyt menetelmät tai käsitteiden välisen suhteen.
[axis]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Member

member

IFRS 17:n soveltamisalaan
kuuluvien sopimusten arvos
tamiseen käytetyt menetelmät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS 17:n soveltamisalaan kuulu
vien sopimusten arvostamiseen käytettyjä menetelmiä.
Lisäksi se edustaa ”IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvien
sopimusten arvostamiseen käytetyt menetelmät” -akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 117 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Riskin mittaamiseen käytetyt
menetelmät

Kuvaus menetelmistä, joita on käytetty rahoitusinstru
menteista aiheutuvien riskien mittaamiseen. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33 b

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInAssociates

text

Menetelmä, jolla osakkuusyri Kuvaus menetelmästä, jolla osakkuusyrityssijoituksia on
tyssijoituksia on käsitelty
käsitelty kirjanpidossa. [Viittaus: Osakkuusyritykset
kirjanpidossa
[member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInJointVentures

text

Menetelmä, jolla yhteisyritys Kuvaus menetelmästä, jolla yhteisyrityssijoituksia on käsi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sijoituksia on käsitelty
telty kirjanpidossa. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]
IAS 27 16 c, tilinpäätöksessä
kirjanpidossa
esitettävät tiedot: IAS 27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInSubsidiaries

text

Menetelmä, jolla tytäryrityssi Kuvaus menetelmästä, jolla tytäryrityssijoituksia on käsi
joituksia on käsitelty
telty kirjanpidossa. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]
kirjanpidossa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 c

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 c

16.12.2019

axis

Euroopan unionin virallinen lehti

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Axis

FI

ifrs-full

L 326/798

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kuvaus aiemmasta suhteesta seuraavan selvittämismäärän tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrittämiseen käytetystä menetelmästä sellaisten liike
IFRS 3 B64 l iv
toimien osalta, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen
yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja vel
kojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Kaivostoimintaan liittyvät
omaisuuserät

Kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Kaivostoimintaan liittyvät
omaisuuserät [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaivostoimintaan liittyviä omai
suuseriä. [Viittaus: Kaivostoimintaan liittyvät
omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Kaivostoimintaan liittyvät
kiinteistöt [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaivostoimintaan liittyviä
kiinteistöjä.

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Kaivosoikeudet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaivostoimintaan liittyviä
oikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

Sekalaiset varat [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfE
quityAbstract

Sekalaiset oman pääoman
erät [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAb
stract

Sekalaiset lyhytaikaiset varat
[abstract]

L 326/799

Aiemmasta suhteesta seuraa
van selvittämismäärän mää
rittämiseen käytetty mene
telmä liiketoimista, jotka kir
jataan erillään liiketoiminto
jen yhdistämisessä tapahtu
vasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta
vastattaviksi

Euroopan unionin virallinen lehti

MethodUsedToDetermineSettle text
mentAmountForPreexistingRe
lationshipForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

MiscellaneousCurrentLiabili
tiesAbstract

Sekalaiset lyhytaikaiset velat
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Sekalainen oma pääoma
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Sekalaiset velat [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Sekalaiset pitkäaikaiset varat
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabil
itiesAbstract

Sekalaiset pitkäaikaiset velat
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Sekalaiset muut laajan tulok
sen erät [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperating
Expense

X duration,
debit

Sekalaiset muut liiketoimin
nan kulut

Sekalaisten muiden liiketoiminnan kulujen määrä. [Viit
taus: Muut liiketoiminnan tuotot (tai kulut)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperating
Income

X duration,
credit

Sekalaiset muut liiketoimin
nan tuotot

Sekalaisten muiden liiketoiminnan tuottojen määrä. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
taus: Muut liiketoiminnan tuotot (tai kulut)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Sekalaiset muut varaukset

Sekalaisten muiden varausten määrä. [Viittaus: Muut
varaukset]

FI

ifrs-full

L 326/800

Etuliite
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yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
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yleinen käytäntö: IAS 1 78 d

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Member

member

Sekalaiset muut varaukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sekalaisia muita varauksia. [Viit
taus: Muut varaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

member

Sekalaiset muut rahastot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sekalaisia rahastoja edustavaa
oman pääoman erää, josta yhteisö ei esitä erillisiä tietoja
tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa. [Viittaus: Muut rahastot
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAb
stract

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInvest
mentProperty

text

Selostus siitä, onko yhteisö
soveltanut käyvän arvon mal
lia vai hankintamenomallia
sijoituskiinteistöjen
arvostamiseen

Selostus siitä, onko yhteisö soveltanut käyvän arvon mal tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lia vai hankintamenomallia sijoituskiinteistöjen arvosta
IAS 40 75 a
miseen. [Viittaus: Käyvän arvon malli [member]; Hankin
tameno [member]; Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Kiinnelainat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusvarojen luokkaa, joka edus esimerkki: IFRS 7 IG40B,
taa omaisuuserien oston rahoittamiseksi otettuja lainoja, esimerkki: IFRS 7 6, esimerkki:
joissa kyseinen omaisuuserä on lainan vakuutena.
IFRS 7 IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Moottoriajoneuvot

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä
omalla käyttövoimalla kulkevia maakulkuneuvoja. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

16.12.2019

Etuliite

Sekalaiset muut varaukset
[abstract]
FI
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Sekalaiset aikavälit [abstract]

esimerkki: IAS 16 37 f
L 326/801

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

MotorVehiclesMember

member

Moottoriajoneuvot [member] Tämä jäsen tarkoittaa sellaisten aineellisten käyttöomai
suushyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toi
minnoissa käytettäviä omalla käyttövoimalla kulkevia
maakulkuneuvoja. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 f

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Usean työnantajan etuuspoh Tämä jäsen tarkoittaa etuuspohjaisia järjestelyjä (muita
kuin valtiollisia järjestelyjä), joissa: (a) yhdistetään varat,
jaiset järjestelyt [member]
jotka on saatu eri yhteisöiltä, jotka eivät ole saman mää
räysvallan alaisia; ja (b) näitä varoja käytetään useamman
kuin yhden yhteisön työntekijöille annettaviin etuuksiin
siten, että maksusuoritusten ja saatavien etuuksien taso
määräytyy riippumatta siitä, minkä yhteisön palveluk
sessa kyseiset työntekijät ovat. [Viittaus: Etuuspohjaiset
järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 19 34 b

ifrs-full

MultiperiodExcessEarn
ingsMethodMember

member

Moniperiodinen ylituotto
malli [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tiettyä tuottoihin perustuvan lähes esimerkki: IFRS 13 B11 c
tymistavan mukaista arvostusmenetelmää, jolla analysoi
daan ylituottoa eri ajanjaksoina ja jota käytetään joiden
kin aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määrittä
miseen. [Viittaus: Tuottoihin perustuva lähestymistapa
[member]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Hankinnan kohteen nimi

Sen liiketoiminnan nimi tai niiden liiketoimintojen nimet, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johon/joihin hankkijaosapuoli saa määräysvallan liiketoi IFRS 3 B64 a
mintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

NameOfAssociate

text

Osakkuusyrityksen nimi

Osakkuusyrityksen nimi. [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]]

FI

ifrs-full

L 326/802

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a i

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Sen yhteisön nimi, jonka
konsernitilinpäätös on ylei
sesti saatavissa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 a

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNa
tureOfRelationshipWithGov
ernment

text

Julkisen vallan tahon nimi ja Julkisen vallan tahon nimi sekä sillä raportoivan yhteisön tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siihen olevan suhteen luonne kanssa olevan suhteen luonne (ts. määräysvalta, yhteinen IAS 24 26 a
määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta). [Viittaus: Jul
kinen valta [member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Yhteisen toiminnon nimi

Yhteisen toiminnon nimi. [Viittaus: Yhteiset toiminnot
[member]]

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Yhteisyrityksen nimi

Yhteisyrityksen nimi. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]] tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEnti text
tyProducingPubliclyAvailableFi
nancialStatements

Yleisesti saatavissa olevan
tilinpäätöksen laativan ylim
män konsernitason emoyri
tyksen nimi

Yleisesti saatavissa olevan tilinpäätöksen laativan ylim
män konsernitason emoyrityksen nimi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

Emoyrityksen nimi

Yhteisön emoyrityksen nimi. [Viittaus: Emoyritys
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 24 13

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a i

L 326/803

text
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NameOfEntityWhoseConsoli
datedFinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

FI

ifrs-full

text

Sen koko konsernin emoyrityksen tai jonkin alakonser
nin emoyrityksen nimi, jonka IFRS-standardien mukai
sesti laadittu konsernitilinpäätös on yleisesti saatavissa.
[Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit
[member]]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Raportoivan yhteisön nimi
tai muu tunniste

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 51 a

ifrs-full

NameOfSubsidiary

text

Tytäryrityksen nimi

Tytäryrityksen nimi. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 19 B a

ifrs-full

NameOfUltimateParentOf
Group

text

Koko konsernin emoyrityk
sen nimi

Koko konsernin emoyrityksen nimi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 138 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm
ployeeGroupsCovered

text

Työnantajien nimet ja järjes
telyyn kuuluvat henkilöstö
ryhmät

Työnantajien nimet ja eläke-etuusjärjestelyyn kuuluvat
henkilöstöryhmät.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTrans text
ferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition

Kuvaus sellaisten siirrettyjen
rahoitusvarojen luonteesta,
joita ei ole kirjattu pois
taseesta kokonaan

Kuvaus sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen luonteesta,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan. [Viittaus: Siir IFRS 7 42D a
retyt rahoitusvarat, joita ei ole kirjattu pois taseesta
kokonaan [member]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

Kuvaus siitä, millaisille omis
tukseen liittyville riskeille
yhteisö on alttiina ja millaisia
omistukseen liittyviä etuja se
voi saada

Kuvaus siitä, millaisille siirrettyjen rahoitusvarojen, joita
ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan, omistukseen liitty
ville riskeille yhteisö on alttiina ja millaisia omistukseen
liittyviä etuja se voi saada. [Viittaus: Rahoitusvarat]

text
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NameOfReportingEntity
OrOtherMeansOfIdentification

FI

ifrs-full

L 326/804

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D b
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Vakuutussopimuksista aiheu
tuva nettomäärä [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vakuutussopimuksista aiheutuvaa
nettomäärää. Lisäksi se edustaa “Vakuutussopimuksista
aiheutuvat määrät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä
ei käytetä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

Viitteet

NetAmountArisingFromInsur
anceContractsMember

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe X instant,
ceivefixedInterestRateSwapsFor credit
WhichNetCashFlowsAreEx
changed

Nettomäärät sellaisista mak
setaan vaihtuvaa (saadaan
kiinteää) -koronvaihtosopi
muksista, joissa vaihdetaan
nettomääräisiä rahavirtoja

Sellaisten sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien esimerkki: IFRS 7 B11D c
rahavirtojen määrä, jotka liittyvät nettomääriin sellaisista
maksetaan vaihtuvaa / saadaan kiinteää -koronvaihtosopi
muksista, joissa vaihdetaan nettomääräisiä rahavirtoja.
[Viittaus: Swap-sopimus [member]]

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

Varat (tai velat)

Varojen määrä vähennettynä veloilla.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

Tämä jäsen tarkoittaa arvostusmenetelmää, jossa verra
taan varojen ja velkojen arvoa.

esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 93 d

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

Yhteisön nettovelkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

member

X instant,
debit

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Nettovarat (tai -velat)
[abstract]

member

Nettovarojen arvo [member]
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ifrs-full
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Nimike
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Etuliite

Lyhytaikaiset nettovarat (tai velat) [abstract]

Nettovelat

L 326/805

X instant,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

ifrs-full

X instant,
debit

Nettomääräiset laskennalliset
verosaamiset

Dokumentaation nimike

Viitteet

Laskennallisten verosaamisten määrä, josta on vähennetty yleinen käytäntö: IAS 12 81 g i
laskennalliset verovelat, kun laskennallisten verosaamisten
absoluuttinen määrä on suurempi kuin laskennallisten
verovelkojen absoluuttinen määrä. [Viittaus: Laskennalli
set verosaamiset; Laskennalliset verovelat]

Nettomääräiset laskennalliset
verosaamiset ja -velat
[abstract]

X instant,
credit

Laskennallisten verovelkojen määrä, josta on vähennetty
laskennalliset verosaamiset, kun laskennallisten verovel
kojen absoluuttinen määrä on suurempi kuin laskennal
listen verosaamisten absoluuttinen määrä. [Viittaus: Las
kennalliset verosaamiset; Laskennalliset verovelat]

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g i

NetDefinedBenefitLiabilityAsse axis
tAxis

Etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä) [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 a

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setMember

member

Etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä) [member]

Tämä jäsen tarkoittaa etuuspohjaista nettovelkaa (tai omaisuuserää). Lisäksi se edustaa ”Etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä)” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 a

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Nettomääräinen vakuutus
maksutulo

Vakuutussopimuksista saatujen vakuutusmaksutulojen
määrä, josta on vähennetty jälleenvakuutusmaksutulot.
[Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 85
16.12.2019

Nettomääräiset laskennalliset
verovelat
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NetDeferredTaxAssets

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/806

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsAbstract

Nettomääräiset rahoitusvarat,
jotka kuitataan tai joita kos
kevat toimeenpantavissa ole
vat yleiset nettoutusjärjestelyt
tai vastaavanlaiset sopimuk
set [abstract]

ifrs-full

X instant,
NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster debit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPosition

Taseessa esitetyt nettomääräi
set rahoitusvarat, jotka kuita
taan tai joita koskevat toi
meenpantavissa olevat yleiset
nettoutusjärjestelyt tai vastaa
vanlaiset sopimukset

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPositionAbstract

Taseessa esitetyt nettomääräi
set rahoitusvarat, jotka kuita
taan tai joita koskevat toi
meenpantavissa olevat yleiset
nettoutusjärjestelyt tai vastaa
vanlaiset sopimukset
[abstract]

Määrä, joka saadaan vähentämällä sellaiset rahamäärät,
joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutus
järjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kui
tattu rahoitusvaroja vastaan, taseessa esitetystä sellaisten
rahoitusvarojen nettomäärästä, jotka kuitataan tai joita
koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjes
tely tai vastaavanlainen sopimus.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C e

Taseessa esitetty sellaisten rahoitusvarojen nettomäärä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka joko kuitataan tai joita koskee toimeenpantavissa
IFRS 7 13C c
oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopi
mus. [Viittaus: Rahoitusvarat]

L 326/807

Nettomääräiset rahoitusvarat,
jotka kuitataan tai joita kos
kevat toimeenpantavissa ole
vat yleiset nettoutusjärjestelyt
tai vastaavanlaiset
sopimukset
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X instant,
NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster debit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Määrä, joka saadaan vähentämällä sellaiset rahamäärät,
joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutus
järjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kui
tattu rahoitusvelkoja vastaan, taseessa esitetystä sellaisten
rahoitusvelkojen nettomäärästä, jotka kuitataan tai joita
koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjes
tely tai vastaavanlainen sopimus.

Nettomääräiset rahoitusvelat,
jotka kuitataan tai joita kos
kevat toimeenpantavissa ole
vat yleiset nettoutusjärjestelyt
tai vastaavanlaiset
sopimukset

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsAbstract

Nettomääräiset rahoitusvelat,
jotka kuitataan tai joita kos
kevat toimeenpantavissa ole
vat yleiset nettoutusjärjestelyt
tai vastaavanlaiset sopimuk
set [abstract]

ifrs-full

X instant,
NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster credit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPosition

Taseessa esitetyt nettomääräi
set rahoitusvelat, jotka kuita
taan tai joita koskevat toi
meenpantavissa olevat yleiset
nettoutusjärjestelyt tai vastaa
vanlaiset sopimukset

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPositionAbstract

Taseessa esitetyt nettomääräi
set rahoitusvelat, jotka kuita
taan tai joita koskevat toi
meenpantavissa olevat yleiset
nettoutusjärjestelyt tai vastaa
vanlaiset sopimukset
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 13C e

Taseessa esitetty sellaisten rahoitusvelkojen nettomäärä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka joko kuitataan tai joita koskee toimeenpantavissa
IFRS 7 13C c
oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopi
mus. [Viittaus: Rahoitusvelat]

16.12.2019

X instant,
NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster credit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Viitteet

FI

Nimike

L 326/808

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Valuuttakurssivoitot, netto

Valuuttakurssieroista johtuvat nettovoitot. [Viittaus:
Valuuttakurssivoitot (tai -tappiot)]

yleinen käytäntö: IAS 21 52 a

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Valuuttakurssitappiot, netto

Valuuttakurssieroista johtuvat nettotappiot. [Viittaus:
Valuuttakurssivoitot (tai -tappiot)]

yleinen käytäntö: IAS 21 52 a

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Nettosijoitus rahoitusleasing
sopimukseen

Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimukseen diskontattuna tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vuokrasopimuksen sisäisellä korolla. Rahoitusleasingsopi IFRS 16 94
mus on vuokrasopimus, joka siirtää kohdeomaisuuserän
omistamiselle ominaiset riskit ja edut kaikilta olennaisilta
osin. Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimukseen on seu
raavien yhteismäärä: (a) vuokrat, jotka vuokralle antaja
saa rahoitusleasingsopimuksen mukaan; ja (b) vuokralle
antajan hyväksi tuleva takaamaton jäännösarvo. Vuokra
sopimuksen sisäinen korko on korko, jota käyttäen
(a) vuokrien ja (b) takaamattoman jäännösarvon nyky
arvo vastaa (i) kohdeomaisuuserän käyvän arvon ja
(ii) vuokralle antajalle syntyneiden alkuvaiheen välittö
mien menojen yhteismäärää.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRe
mainingCoverageExcludin
gLossComponentMember

member

Jäljellä olevan vakuutuskau
den komponenttia koskevat
nettovelat (tai -varat) ilman
tappiokomponenttia
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa jäljellä olevan vakuutuskauden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
komponenttia koskevia nettovelkoja (tai -varoja) ilman
IFRS 17 100 a – Voimaantulo
tappiokomponenttia. Jäljellä olevan vakuutuskauden
1.1.2021
velka tarkoittaa yhteisön velvollisuutta tutkia olemassa
oleviin vakuutussopimuksiin perustuvat korvausvaateet ja
maksaa validit korvausvaateet vielä toteutumattomista
vakuutustapahtumista (ts. velvoite, joka liittyy vakuutus
kauden vielä jäljellä olevaan osaan). [Viittaus: Vakuutus
sopimukset [member]; Tappiokomponentti [member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvista
siirtyvien erien saldoista joh
tuva laskennallisen veron
nettomuutos

Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien saldoista johtuvan laskennallisen veron
IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
nettomuutoksen määrä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtu esitettävät tiedot: IFRS 14 B12 b
viin siirtyvien erien saldoihin liittyvä laskennallinen vero
saaminen; Hintasääntelystä johtuviin siirtyvien erien sal
doihin liittyvä laskennallinen verovelka Voitto (tai
tappio)]

ifrs-full

NetMovementInOtherRegulato X duration,
ryDeferralAccountBalancesRe credit
latedToProfitOrLoss

Voittoon tai tappioon liittyvä
muiden hintasääntelystä joh
tuvien siirtyvien erien saldo
jen nettomuutos

Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien yleinen käytäntö: IFRS 14 IE5,
siirtyvien erien saldojen nettomuutoksen määrä, josta
yleinen käytäntö: IFRS 14 25
yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetie
doissa. [Viittaus: Voittoon tai tappioon liittyvä hintasään
telystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvä hintasääntelystä joh
tuvien siirtyvien erien saldo
jen nettomuutos [abstract]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAbstract

X duration,
credit

Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen
nettomuutos

Voittoon tai tappioon liittyvän hintasääntelystä johtuvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien saldojen nettomuutoksen määrä. [Viittaus: IFRS 14 23, tilinpäätöksessä
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [mem esitettävät tiedot: IFRS 14 35
ber]; Voitto (tai tappio)]

16.12.2019

Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

NetMovementInDeferred
TaxArisingFromRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos ja siihen liittyvän
laskennallisen veron
nettomuutos

Dokumentaation nimike

Viitteet

Voittoon tai tappioon liittyvän hintasääntelystä johtuvien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirtyvien erien saldojen nettomuutoksen määrä ja siihen IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
liittyvän laskennallisen veron nettomuutos. [Viittaus:
esitettävät tiedot: IFRS 14 B12 a
Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen nettomuutos; Voittoon tai tap
pioon liittyvästä hintasääntelystä johtuvista siirtyvien
erien saldoista johtuva laskennallisen veron nettomuutos]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTaxAb
stract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAt
tributableToNoncontrollingIn
terests

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille kuuluva voittoon tai tap
pioon liittyvä hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien sal
dojen nettomuutos

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan voittoon tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tappioon liittyvän hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
IFRS 14 B25
erien saldojen nettomuutoksen määrä. [Viittaus: Voittoon
tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos; Määräysvallattomien omista
jien osuudet]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossDirectlyAssoci
atedWithDiscontinuedOpera
tion

X duration,
credit

Lopetettuihin toimintoihin
suoraan liittyvään voittoon
tai tappioon liittyvä hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen
nettomuutos

Lopetettuihin toimintoihin suoraan liittyvään voittoon tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
IFRS 14 25
erien saldojen nettomuutos. [Viittaus: Voittoon tai tap
pioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldojen nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

Voittoon tai tappioon liittyvä
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos sekä siihen liittyvän
laskennallisen veron netto
muutos [abstract]

L 326/811

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NetworkInfrastructureMember

member

Verkkoinfrastruktuuri
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk yleinen käytäntö: IAS 16 37
keiden luokkaa, joka edustaa verkkoinfrastruktuuria.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Uudet IFRS-standardit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Uudet IFRS-standardit
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS-standardeja, jotka on julkaistu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 30 b
mutta jotka eivät ole vielä tulleet voimaan. Lisäksi se
edustaa “Uudet IFRS-standardit” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: IFRS-standardit
[member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili X duration,
tiesRecognisedInBusinessCom credit
bination

Uudet velat, liiketoimintojen Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen uusien ehdol
yhdistämisessä kirjatut ehdol listen velkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistä
liset velat
misessä kirjatut ehdolliset velat]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Uudet varaukset, muut
varaukset

Uusien muiden varausten kirjattu määrä. [Viittaus: Muut
varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 37 84 b

ifrs-full

NineYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Yhdeksän vuotta ennen
raportointivuotta [member]

Tämä jäsen edustaa vuotta, joka päättyi yhdeksän vuotta
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strument

X.XX instant Suojausinstrumentin
nimellismäärä

Suojausinstrumentin nimellismäärä. [Viittaus: Suojausin
strumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 23 B a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24 A d

FI

ifrs-full

L 326/812

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 30 b
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumentin nimellismäärä tai pääomamäärä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lopetettaessa sen arvostaminen käypään arvoon tulosvai IFRS 7 24G c
kutteisesti, joka on perustunut siihen, että kyseisen rahoi
tusinstrumentin luottoriskin hallintaan käytetään luotto
johdannaista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Johdannai
set [member]; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRe
portingPeriodAxis

axis

Raportointikauden päättymi
sen jälkeiset tapahtumat, joi
den johdosta tilinpäätöslas
kelmia ei oikaista [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Raportointikauden päättymi
sen jälkeiset tapahtumat, joi
den johdosta tilinpäätöslas
kelmia ei oikaista [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tapahtumia, jotka toteutuvat rapor tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tointikauden päättymisen jälkeen mutta ennen kuin tilin IAS 10 21
päätös on hyväksytty julkistettavaksi ja jotka ovat osoi
tuksena raportointikauden jälkeen syntyneistä olosuh
teista. Lisäksi se edustaa ”Raportointikauden päättymisen
jälkeiset tapahtumat, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia
ei oikaista” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDis X instant,
tributionToOwnersBeforeFinan debit
cialStatementsAuthorisedForIs
sue

Muut kuin käteisvarat, joiden
jakamisesta omistajille on
tehty päätös ennen kuin tilin
päätös on hyväksytty julkis
tettavaksi

Sellaisten käteisvaroihin kuulumattomien varojen määrä, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joiden jakamisesta osinkona omistajille on tehty päätös
IFRIC 17 17 b
raportointikauden päättymisen jälkeen mutta ennen kuin
tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 10 21

L 326/813

Rahoitusinstrumentin nimel
lismäärä tai pääomamäärä
lopetettaessa sen arvostami
nen käypään arvoon tulosvai
kutteisesti, joka on perustu
nut siihen, että luottoriskin
hallintaan käytetään luotto
johdannaista
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NominalOrPrincipalAmountOf X instant
FinancialInstrumentOnDiscon
tinuationOfMeasurementAtFair
ValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRisk

FI

ifrs-full

16.12.2019
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sellaisten käteisvaroihin kuulumattomien varojen käypä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvo, joiden jakamisesta osinkona omistajille on tehty
IFRIC 17 17 c
päätös raportointikauden päättymisen jälkeen mutta
ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi.
[Viittaus: Käypä arvo [member]; Muut kuin käteisvarat,
joiden jakamisesta omistajille on tehty päätös ennen kuin
tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi]

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsCollat X instant,
debit
eralForWhichTransfereeHas
RightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

Velkojen vakuutena olevat
muut kuin käteisvarat, joiden
osalta siirron saajalla on sopi
mukseen tai käytäntöön
perustuva oikeus myydä
vakuus tai pantata se edelleen

Sellaisten velkojen vakuutena olevien muiden kuin käteis
varojen (kuten vieraan tai oman pääoman ehtoiset instru
mentit) määrä, jotka on annettu siirron saajalle ja joiden
osalta siirron saajalla on sopimukseen tai käytäntöön
perustuva oikeus myydä vakuus tai pantata se edelleen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 3.2.23 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 39 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

X instant,
NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition credit
Date

Hankinta-ajankohtana kirjattu
määräysvallattomien omista
jien osuus hankinnan
kohteessa

Hankinta-ajankohtana kirjatun määräysvallattomien
omistajien osuuden määrä hankinnan kohteessa liiketoi
mintojen yhdistämisissä, joissa hankkijaosapuolella on
hankinta-ajankohtana alle 100 % hankinnan kohteen
oman pääoman ehtoisista osuuksista. [Viittaus: Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 o i

ifrs-full

NoncontrollingInterests

Määräysvallattomien omista
jien osuudet

Tytäryrityksen oman pääoman määrä, joka ei kuulu välit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tömästi eikä välillisesti emoyritykselle. [Viittaus: Tytäryri IAS 1 54 q, tilinpäätöksessä
tykset [member]]
esitettävät tiedot: IFRS 10 22,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12 f

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember member

Määräysvallattomien omista
jien osuudet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tytäryrityksen omaa pääomaa, joka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ei kuulu välittömästi eikä välillisesti emoyritykselle.
IAS 1 106

X instant,
credit

16.12.2019

Muut kuin käteisvarat, joiden
jakamisesta omistajille on
tehty päätös ennen kuin tilin
päätös on hyväksytty julkis
tettavaksi, käypä arvo
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NoncashAssetsDeclaredForDis X instant,
tributionToOwnersBeforeFinan debit
cialStatementsAuthorisedForIs
sueAtFairValue

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Pitkäaikaiset siirtosaamiset
(tulojäämä)

Pitkäaikaisten siirtosaamisten (tulojäämä) määrä. [Viit
taus: Siirtosaamiset (tulojäämä)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Saadut pitkäaikaiset ennakot

Pitkäaikainen määrä, joka on saatu maksuina tulevaisuu
dessa luovutettavista tavaroista tai tuotettavista palve
luista. [Viittaus: Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Pitkäaikaiset varat

Sellaisten varojen määrä, jotka eivät täytä lyhytaikaisten
varojen määritelmää. [Viittaus: Lyhytaikaiset varat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 66, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12
b ii, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

ifrs-full

X instant,
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForDis debit
tributionToOwners

Pitkäaikaiset omaisuuserät tai Sellaisten pitkäaikaisten omaisuuserien tai luovutettavien
luovutettavien erien ryhmät, erien ryhmien määrä, jotka on luokiteltu jaettavaksi
jotka on luokiteltu jaettavaksi omistajille. [Viittaus: Pitkäaikaiset omaisuuserät]
omistajille

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 38, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 5A

ifrs-full

X instant,
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale debit

Myytävänä oleviksi luokitellut Myytävänä oleviksi luokiteltujen pitkäaikaisten omai
pitkäaikaiset omaisuuserät tai suuserien tai luovutettavien erien ryhmien määrä. [Viit
luovutettavien erien ryhmät
taus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien
ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 38

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

member

Myytävänä olevat pitkäaikai
set omaisuuserät [member]

Tämä jäsen tarkoittaa pitkäaikaisia omaisuuseriä, jotka
esimerkki: IFRS 13 IE60,
ovat välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan täl
esimerkki: IFRS 13 94, yleinen
laisten omaisuuserien myynnissä yleisin ja tavanomaisin käytäntö: IFRS 5 38
ehdoin, ja joiden myynti on erittäin todennäköinen. [Viit
taus: Pitkäaikaiset omaisuuserät]
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Viitteet

Myytävänä oleviksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai
luovutettavien erien ryhmät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa myytävänä oleviksi luokiteltuja pit yleinen käytäntö: IAS 36 127
käaikaisia omaisuuseriä tai luovutettavien erien ryhmiä.
[Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]; Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSale debit
OrAsHeldForDistribution
ToOwners

Myytävänä oleviksi tai omis
tajille jaettavaksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai
luovutettavien erien ryhmät

Myytävänä oleviksi tai omistajille jaettavaksi luokiteltujen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pitkäaikaisten omaisuuserien tai luovutettavien erien ryh IAS 1 54 j
mien määrä. [Viittaus: Omistajille jaettavaksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryh
mät; Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omai
suuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
OrAsHeldForDistribution
ToOwnersAbstract

Myytävänä oleviksi tai omis
tajille jaettavaksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai
luovutettavien erien ryhmät
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOtherThanFi X instant,
nancialInstrumentsDeferredTax debit
AssetsPostemploymentBenefi
tAssetsAndRightsArisingUn
derInsuranceContracts

Muut pitkäaikaiset varat kuin
rahoitusinstrumentit, lasken
nalliset verosaamiset, työsuh
teen päättymisen jälkeisiin
etuusjärjestelyihin liittyvät
varat ja vakuutussopimuk
sista syntyvät oikeudet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 33 b

16.12.2019

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrument
tien, laskennallisten verosaamisten, työsuhteen päättymi
sen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvien varojen ja
vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien määrä. [Viit
taus: Laskennalliset verosaamiset; Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]; Pitkäaikaiset varat; Vakuutussopimus
tyypit [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

member
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Member

FI

ifrs-full

L 326/816

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NoncurrentAssetsRecognisedA X instant,
debit
sOfAcquisitionDate

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen pitkäaikais
pitkäaikaiset omaisuuserät
ten omaisuuserien hankinta-ajankohtana kirjattu määrä.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Pitkäaikaiset biologiset
hyödykkeet

Pitkäaikaisten biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus:
Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 f

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAs
setsMember

member

Pitkäaikaiset biologiset hyö
dykkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa pitkäaikaisia biologisia hyödyk
keitä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Pitkäaikaiset sopimukseen
perustuvat omaisuuserät

Pitkäaikaisten sopimukseen perustuvien omaisuuserien
määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Pitkäaikaiset sopimukseen
perustuvat velat

Pitkäaikaisten sopimukseen perustuvien velkojen määrä.
[Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Pitkäaikaiset liikkeeseen las
Pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman
ketut vieraan pääoman ehtoi ehtoisten rahoitusinstrumenttien määrä. [Viittaus: Liik
set rahoitusinstrumentit
keeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCus
tomers

X instant,
credit

Pitkäaikaiset talletukset
asiakkailta

Asiakkaiden pitkäaikaisten talletusten määrä. [Viittaus:
Talletukset asiakkailta]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinan
cialAssets

X instant,
debit

Pitkäaikaiset johdannaisvarat

Pitkäaikaisten johdannaisvarojen määrä. [Viittaus: Joh
dannaisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancial X instant,
Liabilities
credit

Pitkäaikaiset johdannaisvelat

Pitkäaikaisten johdannaisvelkojen määrä. [Viittaus: Joh
dannaisvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/817

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Pitkäaikaiset maksettavat
osingot

Pitkäaikaisten maksettavien osinkojen määrä. [Viittaus:
Maksettavat osingot]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Pitkäaikaiset valmisteverove
lat

Pitkäaikaisten valmisteverovelkojen määrä. [Viittaus: Val
misteverovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseReceiv X instant,
ables
debit

Pitkäaikaiset rahoitusleasing
saamiset

Pitkäaikaisten rahoitusleasingsaamisten määrä. [Viittaus:
Rahoitusleasingsaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen määrä. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA X instant,
mortisedCost
debit

Pitkäaikaiset jaksotettuun
hankintamenoon arvostetta
vat rahoitusvarat

Pitkäaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostetta
vien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun han
kintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 f

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

Pitkäaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat
rahoitusvarat

Pitkäaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viit
taus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 h

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

X instant,
debit

16.12.2019

Pitkäaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitus
varat [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
debit

FI

ifrs-full

L 326/818

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
debit

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat

Viitteet

Pitkäaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, luokiteltu
kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviksi

Sellaisten pitkäaikaisten käypään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavien rahoitusvarojen määrä, jotka on luo
kiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. [Viittaus:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitus
varat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat pitkäai
kaiset rahoitusvarat, alkupe
räisen kirjaamisen yhteydessä
tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien pitkäaikaisten rahoitusvarojen määrä, jotka on alku IFRS 7 8 a
peräisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimen
omaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, alkuperäi
sen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut]

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

Dokumentaation nimike

FI

X instant,
debit

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

L 326/819

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat pitkäai
kaiset rahoitusvarat, pakolli
sesti käypään arvoon
arvostettavat

IFRS 9:n mukaisesti pakollisesti käypään arvoon tulosvai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien pitkäaikaisten rahoitusvarojen
IFRS 7 8 a
määrä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon
arvostettavat]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit
MeasuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, omien
oman pääoman ehtoisten
instrumenttien takaisinhan
kintaa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat

Omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien takaisin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hankintaa koskevan poikkeuksen mukaisesti arvostettujen IFRS 7 8 a – Voimaantulo
pitkäaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
1.1.2021
tettujen rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat,
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien takaisin
hankintaa koskevan poikkeuksen mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit
MeasuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurchase
OfOwnFinancialLiabilities

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvarat, omien
rahoitusvelkojen takaisinhan
kintaa koskevan poikkeuksen
mukaisesti tällä tavoin
arvostettavat

Omien rahoitusvelkojen takaisinhankintaa koskevan
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
poikkeuksen mukaisesti arvostettujen pitkäaikaisten käy IFRS 7 8 a – Voimaantulo
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettujen rahoitusva 1.1.2021
rojen määrä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvarat, omien rahoitusvelkojen takai
sinhankintaa koskevan poikkeuksen mukaisesti tällä
tavoin arvostettavat]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAvailableforsale

Pitkäaikaiset myytävissä ole
vat rahoitusvarat

Pitkäaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen määrä.
[Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat; Pitkäaikaiset
rahoitusvarat]

X instant,
debit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 d – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

X instant,
debit
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NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFair
Value

FI

ifrs-full

L 326/820

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Pitkäaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viit
taus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 h

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus:
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X instant,
credit

Pitkäaikaiset jaksotettuun
hankintamenoon arvostetta
vat rahoitusvelat

Pitkäaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostetta
vien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun han
kintamenoon arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 g, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvelat

Pitkäaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvos
tettavien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvelat [abstract]

L 326/821

Pitkäaikaiset käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat
rahoitusvarat

Euroopan unionin virallinen lehti

NoncurrentFinancialAssetsMea X instant,
suredAtFairVal
debit
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Pitkäaikaiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostetta
vat rahoitusvelat, luokiteltu
kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviksi

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vien pitkäaikaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka vastaa
vat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää.
[Viittaus: Pitkäaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponInitial
Recognition

X instant,
credit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavat pitkäai
kaiset rahoitusvelat, alkupe
räisen kirjaamisen yhteydessä
tai myöhemmin nimenomai
sesti luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta
vien pitkäaikaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka on
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat,
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin
nimenomaisesti luokitellut]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Pitkäaikaiset julkiset
avustukset

Pitkäaikaisten taseessa siirtoveloiksi (tuloennakot) kirjat
tujen julkisten avustusten määrä. [Viittaus: Julkinen valta
[member]; Siirtovelat (tuloennakot); Julkiset avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Pitkäaikaiset eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset

Pitkäaikaisten eräpäivään asti pidettävien sijoitusten
määrä. [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Pitkäaikaiset korkovelat

Pitkäaikaisten korkovelkojen määrä. [Viittaus:
Korkomenot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Pitkäaikaiset korkosaamiset

Pitkäaikaisten korkosaamisten määrä. [Viittaus:
Korkotulot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

X instant,
credit
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NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeldFor
Trading

FI

ifrs-full

L 326/822

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Pitkäaikainen
vaihto-omaisuus

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

NoncurrentInventories

Pitkäaikaisen vaihto-omaisuuden määrä. [Viittaus: Vaihto- tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisuus]
IAS 1 54 g

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsInEquityInstrumentsDes
ignatedAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyt pit
käaikaiset sijoitukset, jotka
on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviksi

Sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyjen pitkäaikaisten sijoitusten määrä, jotka yhteisö on
IFRS 7 8 h
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi]

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Pitkäaikaiset sijoitukset pää
omaosuusmenetelmällä käsi
teltäviä sijoituksia lukuun
ottamatta

Pitkäaikaisten sijoitusten määrä pääomaosuusmenetel
yleinen käytäntö: IAS 1 55
mällä käsiteltäviä sijoituksia lukuun ottamatta. [Viittaus:
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Pitkäai
kaiset varat; Muut sijoitukset kuin pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Pitkäaikaiset vuokrasopimus
velat

Pitkäaikaisten vuokrasopimusvelkojen määrä. [Viittaus:
Vuokrasopimusvelat]

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Pitkäaikaiset vuokraennakot

Pitkäaikaisten vuokraennakoiden määrä. [Viittaus: Pitkäai yleinen käytäntö: IAS 1 55
kaiset maksetut ennakkomaksut]

FI

X instant,
debit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Kaivannaistoiminnasta peräi
sin oleva pitkäaikainen
vaihto-omaisuus [abstract]
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 b

L 326/823

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Pitkäaikaiset velat

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

Sellaisten velkojen määrä, jotka eivät vastaa lyhytaikaisten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velkojen määritelmää. [Viittaus: Lyhytaikaiset velat]
IAS 1 69, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12
b iv, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista pit yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i
pitkäaikaiset velat
käaikaisista veloista hankinta-ajankohtana kirjattu määrä.
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceiv
ables

X instant,
debit

Pitkäaikaiset lainat ja muut
saamiset

Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten määrä. [Viit
taus: Lainat ja muut saamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 8 c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentNoncashAsset
X instant,
sPledgedAsCollateralForWhich debit
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

Pitkäaikaiset velkojen vakuu
deksi pantatut muut kuin
käteisvarat, joiden osalta siir
ron saajalla on sopimukseen
tai käytäntöön perustuva
oikeus myydä vakuus tai pan
tata se edelleen

Sellaisten pitkäaikaisten, velkojen vakuudeksi pantattujen
muiden kuin käteisvarojen (kuten vieraan tai oman pää
oman ehtoiset instrumentit) määrä, jotka on annettu siir
ron saajalle ja joiden osalta siirron saajalla on sopimuk
seen tai käytäntöön perustuva oikeus myydä vakuus tai
pantata se edelleen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 3.2.23 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 39 37 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

Pitkäaikaiset malmivarastot

Malmivarastoja edustava pitkäaikaisen vaihto-omaisuuden yleinen käytäntö: IAS 2 37
ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

FI

X instant,
credit

Nimike

L 326/824

Etuliite

Pitkäaikaiset velat [abstract]
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X instant,
debit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Pitkäaikaiset ostovelat ja
muut pitkäaikaiset velat

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

NoncurrentPayables

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

X instant,
credit

Energian ostosta johtuvat pit Energian ostosta johtuvien pitkäaikaisten velkojen määrä. yleinen käytäntö: IAS 1 78
käaikaiset velat
[Viittaus: Energian ostosta johtuvat velat]

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Pitkäaikaisten omaisuuserien
ostosta johtuvat pitkäaikaiset
velat

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvien pitkäai
kaisten velkojen määrä. [Viittaus: Pitkäaikaisten omai
suuserien ostosta johtuvat velat]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSe X instant,
curityAndTaxesOtherThanIn
credit
comeTax

Sosiaaliturvasta johtuvat pit
käaikaiset velat ja verovelat
tuloveroa lukuun ottamatta

Sosiaaliturvasta johtuvien pitkäaikaisten velkojen ja vero yleinen käytäntö: IAS 1 78
velkojen määrä tuloveroa lukuun ottamatta. [Viittaus:
Sosiaaliturvasta johtuvat velat ja verovelat tuloveroa
lukuun ottamatta]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelated
Parties

X instant,
credit

Pitkäaikaiset velat lähipiirille

Lähipiirille olevien pitkäaikaisten velkojen määrä. [Viit
taus: Lähipiiri [member]; Velat lähipiirille]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesTo
TradeSuppliers

X instant,
credit

Pitkäaikaiset ostovelat

Pitkäaikaiset ostovelat yhteisön liiketoiminnassa käytettä
vien tavaroiden ja palvelujen toimittajille. [Viittaus:
Ostovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 k
FI

Pitkäaikaisten ostovelkojen ja muiden pitkäaikaisten vel
kojen määrä. [Viittaus: Muut pitkäaikaiset velat; Pitkäai
kaiset ostovelat]

16.12.2019

Etuliite

Pitkäaikaiset ostovelat ja
muut pitkäaikaiset velat
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IAS 1 78

L 326/825

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Pitkäaikainen osuus liikkee
seen lasketuista pitkäaikai
sista yritystodistuksista

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Pitkäaikainen osuus saaduista Pitkäaikainen osuus saaduista pitkäaikaisista lainoista.
pitkäaikaisista lainoista
[Viittaus: Saadut lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

X instant,
NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssued credit

Pitkäaikainen osuus liikkee
seen lasketuista pitkäaikai
sista lainoista ja
debentuureista

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
X instant,
rentSecuredBankLoansReceived credit

Pitkäaikainen osuus saaduista Pitkäaikainen osuus saaduista pitkäaikaisista vakuudelli
pitkäaikaisista vakuudellisista sista pankkilainoista. [Viittaus: Saadut vakuudelliset
pankkilainoista
pankkilainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentUnsecuredBankLoansRe
ceived

Pitkäaikainen osuus saaduista Pitkäaikainen osuus saaduista pitkäaikaisista vakuudetto
pitkäaikaisista vakuudetto
mista pankkilainoista. [Viittaus: Saadut vakuudettomat
mista pankkilainoista
pankkilainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

Pitkäaikainen osuus liikkee
Pitkäaikainen osuus liikkeeseen lasketuista pitkäaikaisista
seen lasketuista pitkäaikai
joukkovelkakirjalainoista. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut
sista joukkovelkakirjalainoista joukkovelkakirjalainat]

Viitteet

L 326/826

Etuliite

Pitkäaikainen osuus pitkäai
kaisista lainoista tyypeittäin
[abstract]

Pitkäaikainen osuus liikkeeseen lasketuista pitkäaikaisista
lainoista ja debentuureista. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut
lainat ja debentuurit]

Euroopan unionin virallinen lehti
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X instant,
credit

Pitkäaikainen osuus liikkeeseen lasketuista pitkäaikaisista yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
yritystodistuksista. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut yritysto
distukset]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NoncurrentPortionOfOther
NoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Pitkäaikainen osuus muista
pitkäaikaisista lainoista

Pitkäaikainen osuus muista pitkäaikaisista lainoista. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
taus: Muut lainat]

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Pitkäaikaiset maksetut
ennakkomaksut

Pitkäaikaisten maksettujen ennakkomaksujen määrä.
[Viittaus: Maksetut ennakkomaksut]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Pitkäaikaiset maksetut ennak Pitkäaikaisten maksettujen ennakkomaksujen ja pitkäai
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
komaksut ja pitkäaikaiset siir kaisten siirtosaamisten (tulojäämä) määrä. [Viittaus: Mak
tosaamiset (tulojäämä)
setut ennakkomaksut; Siirtosaamiset (tulojäämä)]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncomeAb
stract

Pitkäaikaiset maksetut ennak
komaksut ja pitkäaikaiset siir
tosaamiset (tulojäämä)
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets X instant,
debit

Pitkäaikaiset ohjelmointiin
liittyvät omaisuuserät

Pitkäaikaisten ohjelmointiin liittyvien omaisuuserien
määrä. [Viittaus: Ohjelmointiin liittyvät omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentProvisions

Pitkäaikaiset varaukset

Pitkäaikaisten varausten määrä. [Viittaus: Varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 l

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

Pitkäaikaisten työsuhde-etuuksia koskevien varausten
määrä. [Viittaus: Työsuhde-etuuksia koskevat varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 78 d

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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X instant,
credit

esimerkki: IAS 1 78 b

Pitkäaikaiset varaukset
[abstract]

Pitkäaikaiset työsuhde-etuuk
sia koskevat varaukset

L 326/827

X instant,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 h, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 78 b

Pitkäaikaiset saamiset osak
kuusyrityksiltä

Osakkuusyrityksiltä olevien pitkäaikaisten saamisten
määrä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

X instant,
debit

Pitkäaikaiset saamiset yhteis
yrityksiltä

Yhteisyrityksiltä olevien pitkäaikaisten saamisten määrä.
[Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

NoncurrentReceivablesDue
FromRelatedParties

X instant,
debit

Pitkäaikaiset saamiset
lähipiiriltä

Lähipiiriltä olevien pitkäaikaisten saamisten määrä. [Viit
taus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Pitkäaikaiset saamiset asiakas Asiakassopimuksiin perustuvien pitkäaikaisten saamisten
sopimuksista
määrä. [Viittaus: Saamiset asiakassopimuksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Pitkäaikaiset saamiset kiin
teistöjen vuokrauksesta

Kiinteistöjen vuokraukseen perustuvien pitkäaikaisten
saamisten määrä. [Viittaus: Saamiset kiinteistöjen
vuokrauksesta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSa X instant,
leOfProperties
debit

Pitkäaikaiset saamiset kiin
teistöjen myynnistä

Kiinteistöjen myyntiin perustuvien pitkäaikaisten saamis
ten määrä. [Viittaus: Saamiset kiinteistöjen myynnistä]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

ifrs-full

Pitkäaikaiset myyntisaamiset
ja muut pitkäaikaiset
saamiset

FI

Pitkäaikaisten myyntisaamisten ja pitkäaikaisten muiden
saamisten määrä. [Viittaus: Pitkäaikaiset myyntisaamiset;
Muut pitkäaikaiset saamiset]

ifrs-full

L 326/828

Etuliite

Pitkäaikaiset myyntisaamiset
ja muut pitkäaikaiset saami
set [abstract]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Pitkäaikaiset verosaamiset
tuloveroa lukuun ottamatta

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Pitkäaikainen etuuspohjainen Pitkäaikaisen etuuspohjaisen netto-omaisuuserän määrä.
netto-omaisuuserä
[Viittaus: Etuuspohjainen netto-omaisuuserä]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Pitkäaikainen etuuspohjainen Pitkäaikaisen etuuspohjaisen nettovelan määrä. [Viittaus:
nettovelka
Etuuspohjainen nettovelka]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Pitkäaikainen palautuksia var Pitkäaikaisen palautuksia varten tehdyn varauksen määrä. esimerkki: IAS 37 Esimerkki 4
ten tehty varaus
[Viittaus: Palautuksia varten tehty varaus]
Palautusperiaatteet, esimerkki:
IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd X instant,
CashEquivalents
debit

Pitkäaikaiset rahavarat, joihin Sellaisten pitkäaikaisten rahavarojen määrä, joihin koh
kohdistuu rajoituksia
distuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu
rajoituksia]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Pidätettyihin määriin liittyvät
pitkäaikaiset velat

Pidätettyihin määriin liittyvien pitkäaikaisten velkojen
määrä. [Viittaus: Pidätettyihin määriin liittyvät velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Pitkäaikaiset myyntisaamiset

Pitkäaikaisten myyntisaamisten määrä. [Viittaus:
Myyntisaamiset]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X instant,
credit

Pitkäaikaiset arvonlisäverove Pitkäaikaisten arvonlisäverovelkojen määrä. [Viittaus:
lat
Arvonlisäverovelat]

FI

Pitkäaikaisten verosaamisten määrä tuloveroa lukuun
ottamatta. [Viittaus: Verosaamiset tuloveroa lukuun
ottamatta]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite
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yleinen käytäntö: IAS 1 78

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X instant,
debit

Pitkäaikaiset arvonlisävero
saamiset

Pitkäaikaisten arvonlisäverosaamisten määrä. [Viittaus:
Arvonlisäverosaamiset]

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Johdannaisvelkoihin kuulu
mattomat rahoitusvelat, dis
konttaamattomat rahavirrat

Sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jen määrä suhteessa muihin rahoitusvelkoihin kuin joh
IFRS 7 39 a
dannaisvelkoihin.

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
tractLiabilitiesMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossAp
plyingIAS39

X instant,
credit

IAS 39:n mukaisesti käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettavat johdannaisiin
kuulumattomiin sijoitussopi
muksiin perustuvat velat

IAS 39:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettavien johdannaisiin kuulumattomiin sijoitussopi IFRS 4 39C a – Voimassaolon
muksiin perustuvien velkojen määrä. [Viittaus: Johdan
päättymispäivä 1.1.2021
naiset [member]]

ifrs-full

NongovernmentCus
tomersMember

member

Muut kuin julkisen vallan
asiakkaat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa muita kuin julkisen vallan asiak
kaita. [Viittaus: Julkinen valta [member]]

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
X instant,
ByExercisingRightsToRecoveries credit

Vakuutusvaroihin kuulumat
tomat varat, jotka on han
kittu käyttämällä oikeutta
takaisinsaantiin

Sellaisten vakuutusvaroihin kuulumattomien varojen
määrä, jotka on hankittu käyttämällä oikeutta takaisin
saantiin.

esimerkki: IFRS 4 IG22 h –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

NonlifeInsuranceCon
tractsMember

Vahinkovakuutussopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa vahinkovakuutussopimuksia. [Viit
taus: Vakuutussopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

member

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
FI

ifrs-full

L 326/830

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Kertaluonteisesti määritettä
vät käyvät arvot [member]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculation
Revenue

Muut kuin tilauksista saatavat Muiden kuin tilauksista saatavien levikkituottojen määrä.
levikkituotot
[Viittaus: Tuotot; Levikkituotot]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
credit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 a

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Liitetietojen, tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden ja pakol
listen ydintaksonomian ele
menttien paikkamerkki – ON
KÄYTETTÄVÄ aloituskoh
tana, kun merkitään tilinpää
töksen liitetietojen tietoja

X instant,
credit

Yhteisön liikkeeseen laskemien lainojen ja debentuurien
määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

NotInternallyGeneratedMember member

Ei sisäisesti aikaansaadut
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa eriä, joita yhteisö ei ole saanut
aikaan sisäisesti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118

NotionalAmount

Nimellisarvo

Rahoitusinstrumentin nimellismäärä tai nimellisarvo, jota yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
käytetään instrumentista suoritettavien maksujen
laskennassa.

X instant

L 326/831

Liikkeeseen lasketut lainat ja
debentuurit

Euroopan unionin virallinen lehti

NonrecurringFairValueMeasure member
mentMember

FI

Tämä jäsen tarkoittaa käypiä arvoja, joita muut IFRSstandardit edellyttävät tai jotka ne sallivat taseessa tie
tyissä tilanteissa. [Viittaus: IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Enintään kuukausi [member]

Tämä jäsen tarkoittaa enintään kuukauden aikaväliä.

esimerkki: IFRS 7 B11 a,
esimerkki: IFRS 7 B35 a,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

member

Enintään yksi vuosi
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa enintään yhden vuoden aikaväliä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 61 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 16 97,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 94, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 132 b –
Voimaantulo 1.1.2021, esimerkki:
IFRS 7 B11, esimerkki:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThree
MonthsMember

member

Enintään kolme kuukautta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa enintään kolmen kuukauden
aikaväliä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
esimerkki: IFRS 7 IG28 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 37 a
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueIn
StatementOfFinancialPosition
ButForWhichFairValueIsDis
closedMember

member

Ei arvosteta käypään arvoon
taseessa, mutta käypä arvo
esitetään tilinpäätöksessä
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa eriä, joita ei arvosteta käypään
arvoon taseessa mutta joiden käypä arvo esitetään tilin
päätöksessä. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 97

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

Yhteisön palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä
ajankohtana.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
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NotLaterThanOneMonthMem
ber

FI

ifrs-full

L 326/832

Etuliite

Työntekijöiden lukumäärä ja
keskimääräinen lukumäärä
[abstract]

16.12.2019

X.XX instant Työntekijöiden lukumäärä

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
myönnettyjen instrumenttien
lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä myön
nettyjen instrumenttien lukumäärä.

Viitteet

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrante X.XX
dInSharebasedPaymentArrange duration
ment

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInter
estsIssuedOrIssuable

X.XX instant Liikkeeseen laskettujen tai
laskettavien instrumenttien
tai osuuksien lukumäärä

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastikkeena luovutettujen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hankkijaosapuolen oman pääoman ehtoisiin osuuksiin
IFRS 3 B64 f iv
luettavien liikkeeseen laskettujen tai laskettavien instru
menttien tai osuuksien lukumäärä.

ifrs-full

NumberOfInstru
mentsOtherEquityInstruments
Granted

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä myön
nettyjen muiden oman pääoman ehtoisten instrument
tien (muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 b, yleinen käytäntö:
IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant Elävien eläinten lukumäärä

Yhteisön elävien eläinten lukumäärä.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b i

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu yleinen käytäntö: IFRS 2 45
koskevassa järjestelyssä toteu tettavissa olevien muiden oman pääoman ehtoisten
tettavissa olevien muiden
instrumenttien (muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä.
oman pääoman ehtoisten
instrumenttien lukumäärä

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedIn
SharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Euroopan unionin virallinen lehti

Niiden muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien yleinen käytäntö: IFRS 2 45
(muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä, jotka on toteu
tettu tai joihin on syntynyt oikeus osakeperusteisia mak
suja koskevassa järjestelyssä.
L 326/833

Niiden muiden oman pää
oman ehtoisten instrument
tien lukumäärä, jotka on
toteutettu tai joihin on synty
nyt oikeus osakeperusteisia
maksuja koskevassa
järjestelyssä

esimerkki: IFRS 2 IG23,
esimerkki: IFRS 2 45 a
FI

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
myönnettyjen muiden oman
pääoman ehtoisten instru
menttien lukumäärä

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä rau
enneiden muiden oman pää
oman ehtoisten instrument
tien lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä rauen
neiden muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
menetettyjen muiden oman
pääoman ehtoisten instru
menttien lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä mene yleinen käytäntö: IFRS 2 45
tettyjen muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShare
basedPaymentArrangement

X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä ulkona
koskevassa järjestelyssä
olevien muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
ulkona olevien muiden oman (muiden kuin osakeoptioiden) lukumäärä.
pääoman ehtoisten instru
menttien lukumäärä

yleinen käytäntö: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefitPlan

X.XX
duration

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 b

ifrs-full

NumberOfOutstandingShare
Options

X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
ulkona olevien osakeoptioi
den lukumäärä

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire X.XX
mentBenefitPlanReceivingBene duration
fits

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 2 45 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b vi

Eläke-etuusjärjestelyn etuuksia saavien osallistujien
lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 36 b

16.12.2019

Eläke-etuusjärjestelyn etuuk
sia saavien osallistujien
lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä ulkona
olevien osakeoptioiden lukumäärä.

Euroopan unionin virallinen lehti

Eläke-etuusjärjestelyn muiden Eläke-etuusjärjestelyn muiden osallistujien lukumäärä.
osallistujien lukumäärä

yleinen käytäntö: IFRS 2 45
FI

ifrs-full

L 326/834

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu
cisableInSharebasedPaymentAr
koskevassa järjestelyssä toteu tettavissa olevien osakeoptioiden lukumäärä.
rangement
tettavissa olevien osakeoptioi
den lukumäärä

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
cisedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu
koskevassa järjestelyssä toteu tettujen osakeoptioiden lukumäärä.
tettujen osakeoptioiden
lukumäärä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b iv

ifrs-full

NumberOfShareOptionsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä rau
enneiden osakeoptioiden
lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä rauen
neiden osakeoptioiden lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b v

ifrs-full

NumberOfShareOptionsFor
feitedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
menetettyjen osakeoptioiden
lukumäärä

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä mene
tettyjen osakeoptioiden lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b iii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante X.XX
dInSharebasedPaymentArrange duration
ment

Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä myön
koskevassa järjestelyssä
nettyjen osakeoptioiden lukumäärä.
myönnettyjen osakeoptioiden
lukumäärä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b ii

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Enimmäisosakemäärä

Enimmäisosakemäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Liikkeeseen laskettujen osak
keiden lukumäärä

Yhteisön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä.

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b vii
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/835

Liikkeeseen laskettujen osak
keiden lukumäärä [abstract]

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

NumberOfSharesIssuedAndFul shares
lyPaid

Liikkeeseen laskettujen ja
kokonaan maksettujen osak
keiden lukumäärä

Yhteisön liikkeeseen laskemien, kokonaan maksettujen
osakkeiden lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot shares
FullyPaid

Liikkeeseen laskettujen ja ei
vielä kokonaan maksettujen
osakkeiden lukumäärä

Yhteisön liikkeeseen laskemien, ei vielä kokonaan mak
settujen osakkeiden lukumäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

shares

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden enimmäismäärä
vähennettynä hallussa pidettyjen omien osakkeiden mää
rällä. [Viittaus: Omat osakkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a iv

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Toimitilakulut

Yhteisön käyttämistä toimitilapalveluista aiheutuvat
kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Toimistokoneet ja -kalusto

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, jotka ovat toimin esimerkki: IAS 16 37 h
taa tukevia toimistokoneita ja -kalustoa, joita ei varsinai
sesti käytetä tuotantoprosessissa. [Viittaus: Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Toimistokoneet ja -kalusto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk esimerkki: IAS 16 37 h
keiden luokkaa, joka edustaa toimintaa tukevia toimisto
koneita ja -kalustoa, joita ei varsinaisesti käytetä tuotan
toprosessissa. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyö
dykkeet]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Öljyyn ja kaasun liittyvät
omaisuuserät

Omaisuuserät, joita käytetään öljyn ja kaasun etsinnässä,
arvioinnissa, kehittämisessä tai tuotannossa.

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Öljyyn ja kaasun liittyvät
omaisuuserät [member]

Tämä jäsen tarkoittaa öljyyn ja kaasun liittyviä omai
suuseriä. [Viittaus: Öljyyn ja kaasun liittyvät
omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

FI

ifrs-full

L 326/836

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

OnDemandMember

ifrs-full

member

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vaadittaessa maksettava
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa vaadittaessa maksettavien erien
ajanjaksoa.

OnerousContractsContingentLi member
abilityMember

Tappiollisista sopimuksista
aiheutuva ehdollinen velka
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa tappiollisista sopimuksista aiheutu esimerkki: IAS 37 88
vaa ehdollista velkaa. Tappiollinen sopimus on sopimus,
jonka mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa väis
tämättä menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotetta
vissa olevan taloudellisen hyödyn. [Viittaus: Ehdolliset
velat [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

Tappiollisia sopimuksia var
ten tehty varaus

Tappiollisia sopimuksia varten tehdyn varauksen määrä.
Tappiollinen sopimus on sopimus, jonka mukaisten vel
voitteiden täyttäminen aiheuttaa väistämättä menoja,
jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan talou
dellisen hyödyn. [Viittaus: Muut varaukset]

esimerkki: IAS 37 66

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

ifrs-full

OnerousContractsProvision
Member

member

Tappiollisia sopimuksia var
ten tehty varaus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tappiollisia sopimuksia varten teh
tyä varausta. [Viittaus: Tappiollisia sopimuksia varten
tehty varaus]

esimerkki: IAS 37 66

ifrs-full

OneYearBeforeReport
ingYearMember

member

Yksi vuosi ennen raportointi Tämä jäsen tarkoittaa vuotta, joka päättyi yksi vuosi
vuotta [member]
ennen raportointivuoden päättymistä.

Tappiollisia sopimuksia var
ten tehty varaus [abstract]

L 326/837

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
credit

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OperatingExpense

X duration,
debit

Liiketoiminnan kulut

Kaikki liiketoiminnan kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X duration,
debit

Liiketoiminnan kulut lukuun
ottamatta myytyjä suoritteita
vastaavia kuluja

Liiketoiminnan kulut lukuun ottamatta myytyjä suorit
teita vastaavia kuluja. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vas
taavat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Operatiivisiin vuokrasopi
muksiin perustuvat
vuokratuotot

Operatiivisiin vuokrasopimuksiin perustuvien vuokra
tuottojen määrä. Operatiivinen vuokrasopimus on vuo
krasopimus, joka ei siirrä kohdeomaisuuserän omistami
selle ominaisia riskejä ja etuja kaikilta olennaisilta osin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 90 b

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Toimintasegmentit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa toimintasegmenttejä. Toimintaseg tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mentti on yhteisön osa, a) joka harjoittaa liiketoimintaa, IFRS 8 28
josta se voi saada tuottoja ja josta voi aiheutua kuluja
(saman yhteisön muiden osien kanssa toteutuviin liiketoi
miin liittyvät tuotot ja niistä aiheutuneet kulut mukaan
luettuina); b) jonka toiminnan tulosta yhteisön ylin ope
ratiivinen päätöksentekijä säännöllisesti tarkastelee teh
däkseen päätöksiä resurssien kohdistamisesta kyseiselle
segmentille ja arvioidakseen sen tuloksellisuutta; ja
c) josta on saatavissa erillistä taloudellista informaatiota.
[Viittaus: Tuotot]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Optiosopimus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa johdannaisinstrumenttia, joka tuot yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
taa sen haltijalle oikeuden mutta ei velvollisuutta ostaa
tai myydä kohde-etuutena oleva omaisuuserä etukäteen
määritettyyn kiinteään hintaan. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Optionhinnoittelumalli
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa tiettyä tuottoihin perustuvan lähes esimerkki: IFRS 13 B11 b,
tymistavan mukaista arvostusmenetelmää, jossa vastaiset esimerkki: IFRS 13 IE63
rahamäärät arvioidaan käyttäen optionhinnoittelumalleja,
kuten Black–Scholes–Merton-mallia tai binomimallia (ts.
lattiisimallia), jossa käytetään nykyarvomenetelmää ja
joka kuvastaa sekä option aika-arvoa että sen perusarvoa.
[Viittaus: Tuottoihin perustuva lähestymistapa [member]]

FI

ifrs-full

L 326/838

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OrdinarySharesMember

member

Kantaosakkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman ehtoisia instru
yleinen käytäntö: IAS 1 79 a,
mentteja, joilla on kaikkia muita oman pääoman ehtoisia tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
instrumenttilajeja huonompi etuoikeusasema. Lisäksi se
IAS 33 66
edustaa ”Kantaosakelajit” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Alkuperäiset varat ennen
siirtoa

Alkuperäisten varojen määrä ennen siirtoa, kun yhteisö
edelleen merkitsee kyseiset varat taseeseensa siltä osin
kuin sillä on säilynyt niihin intressi.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

X duration,
debit

Eriä, joihin ei liity maksuta
pahtumaa, koskevat muut
oikaisut

Eriä, joihin ei liity maksutapahtumaa, koskevat oikaisut, yleinen käytäntö: IAS 7 20 b
joiden avulla voitto (tai tappio) täsmäytetään liiketoimin
nasta kertyneeseen (tai liiketoiminnassa käytettyyn) netto
rahavirtaan ja joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhich
CashEffectsAreInvestingOrFi
nancingCashFlow

X duration,
debit

Muut oikaisut, joihin liittyvät
maksutapahtumat kuuluvat
investointien tai rahoituksen
rahavirtoihin

Oikaisut, joihin liittyvät maksutapahtumat kuuluvat
yleinen käytäntö: IAS 7 20 c
investointien tai rahoituksen rahavirtoihin, joiden tarkoi
tuksena on täsmäyttää voitto (tai tappio) liiketoiminnasta
kertyneeseen (tai liiketoiminnassa käytettyyn) nettoraha
virtaan ja joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
massa tai liitetiedossa. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsToRecon
cileProfitLoss

X duration,
debit

Muut oikaisut, joiden tarkoi
tuksena on täsmäyttää voitto
(tai tappio)

Oikaisut, joiden tarkoituksena on täsmäyttää voitto (tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (tai liiketoiminnassa IAS 7 20
käytettyyn) nettorahavirtaan ja joita yhteisö ei esitä erik
seen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Oikai
sut, joiden tarkoituksena on täsmäyttää voitto (tai
tappio)]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42D f
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherAssets

X instant,
debit

Muut varat

Sellaisten varojen määrä, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Muut varat, järjestelyyn kuu
luvien varojen käypään
arvoon vaikuttava määrä

Sellaisten muihin tyyppeihin kuuluvien varojen osuus
etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käyvästä
arvosta, joita ei esitetä erikseen. [Viittaus: Järjestelyyn
kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 142

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Muut varat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa varoja, joita yhteisö ei esitä erik
seen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

esimerkki: IFRS 16 53

ifrs-full

OtherBorrowings

X instant,
credit

Muut lainat

Lainat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Muut rahavarat

Sellaisten rahavarojen määrä, joita yhteisö ei esitä erik
seen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus:
Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOper X duration,
credit
atingActivities

Muut liiketoiminnasta suori
tetut maksut

Liiketoiminnasta johtuva lähtevä rahavirta, jota yhteisö ei esimerkki: IAS 7 14
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAc
quireEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClassi
fiedAsInvestingActivities

Muut toisten yhteisöjen
oman tai vieraan pääoman
ehtoisten instrumenttien
hankkimisesta suoritetut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi investointeihin

Toisten yhteisöjen oman tai vieraan pääoman ehtoisten
instrumenttien hankkimisesta johtuva lähtevä rahavirta
(muihin rahavaroihin luettavista tai kaupankäyntitarkoi
tuksessa pidettävistä instrumenteista johtuvia maksuja
lukuun ottamatta), joka luokitellaan investointien
rahavirraksi.

FI

ifrs-full

L 326/840

Etuliite
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X duration,
credit

esimerkki: IAS 7 16 c

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAc
X duration,
quireInterestsInJointVen
credit
turesClassifiedAsInvestingActiv
ities

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOper
atingActivities

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteisyritysosuuksien hankkimisesta johtuva lähtevä
rahavirta (muihin rahavaroihin luettavista tai kaupan
käyntitarkoituksessa pidettävistä instrumenteista johtuvia
maksuja lukuun ottamatta), joka luokitellaan investoin
tien rahavirraksi. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

esimerkki: IAS 7 16 c

X duration,
debit

Muut liiketoiminnasta saadut
maksut

Liiketoiminnasta johtuva tuleva rahavirta, jota yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

esimerkki: IAS 7 14

ifrs-full

X duration,
OtherCashReceiptsFromSale
sOfEquityOrDebtInstrumentsO debit
fOtherEntitiesClassifiedAsIn
vestingActivities

Muut toisten yhteisöjen
oman tai vieraan pääoman
ehtoisten instrumenttien
myynnistä saadut maksut,
jotka luokitellaan kuuluviksi
investointeihin

Toisten yhteisöjen oman tai vieraan pääoman ehtoisten
instrumenttien myynnistä johtuva tuleva rahavirta (mui
hin rahavaroihin luettavista ja kaupankäyntitarkoituk
sessa pidettävistä instrumenteista johtuvia maksuja
lukuun ottamatta), joka luokitellaan investointien
rahavirraksi.

esimerkki: IAS 7 16 d

ifrs-full

X duration,
OtherCashReceiptsFromSale
debit
sOfInterestsInJointVen
turesClassifiedAsInvestingActiv
ities

Muut yhteisyritysosuuksien
myynnistä saadut maksut,
jotka luokitellaan kuuluviksi
investointeihin

Yhteisyritysosuuksien myynnistä johtuva tuleva rahavirta esimerkki: IAS 7 16 d
(muihin rahavaroihin luettavista ja kaupankäyntitarkoi
tuksessa pidettävistä instrumenteista johtuvia maksuja
lukuun ottamatta), joka luokitellaan investointien rahavir
raksi. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferred
TaxExpenseIncome

X duration,
debit

Muut laskennallisen veroku
lun (tai -tuoton) osatekijät

Sellaisten laskennallisen verokulun tai -tuoton osatekijöi
den määrä, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
massa tai liitetiedossa. [Viittaus: Laskennallinen verokulu
(tai -tuotto)]

FI

Muut yhteisyritysosuuksien
hankkimisesta suoritetut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi investointeihin

16.12.2019
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Elementin
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 85

OtherComprehensiveIncomeAt X duration,
tributableToOwnersOfParent
credit

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluvien muiden laajan tulok
luvat muut laajan tuloksen
sen erien määrä.
erät

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTax
credit

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxApplicationOfOver
credit
layApproach

Muut laajan tuloksen erät
Overlay-lähestymistavan soveltamiseen liittyvien muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ennen veroja, overlay-lähesty laajan tuloksen erien määrä ennen veroja. [Viittaus: Muut IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
mistavan soveltaminen
laajan tuloksen erät]
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

Muut laajan tuloksen erät

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
Abstract

Muut laajan tuloksen erät
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt X duration,
tributableToNoncontrollingIn credit
terests

Määräysvallattomille omista
jille kuuluvat muut laajan
tuloksen erät

ifrs-full

Muiden laajan tuloksen erien määrä ennen veroja. [Viit
taus: Muut laajan tuloksen erät]

16.12.2019

Määräysvallattomille omistajille kuuluvien muiden laajan
tuloksen erien määrä. [Viittaus: Määräysvallattomien
omistajien osuudet; Muut laajan tuloksen erät]

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 81A b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12
b viii

OtherComprehensiveIncome

FI

Sellaisten tuotto- ja kuluerien määrä (luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut mukaan lukien), joita muut IFRSstandardit eivät vaadi tai salli kirjattavan tulosvaikuttei
sesti. [Viittaus: IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

L 326/842

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, overlay-lähesty
mistavan soveltaminen
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
credit
foreTaxAvailableforsaleFinan
cialAssets

Muut laajan tuloksen erät
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvien muiden laa
ennen veroja, myytävissä ole jan tuloksen erien määrä ennen veroja. [Viittaus: Myytä
vat rahoitusvarat
vissä olevat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
credit
foreTaxCashFlowHedges

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, rahavirran
suojaukset

Rahavirran suojauksiin liittyvien muiden laajan tuloksen
erien määrä ennen veroja. [Viittaus: Rahavirran suojauk
set [member]; Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxChangeInFairValueOfFi credit
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiabil
ity

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, rahoitusvelan
luottoriskin muutoksesta joh
tuva rahoitusvelan käyvän
arvon muutos

Rahoitusvelan luottoriskin muutoksesta johtuvaan rahoi
tusvelan käyvän arvon muutokseen liittyvät muut laajan
tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät ennen veroja; Luottoriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
credit
foreTaxChangeInValueOfFor
eignCurrencyBasisSpreads

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, eri valuuttojen
välisten viitekoronvaihtosopi
musten preemioiden arvon
muutos

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mioiden arvon muutokseen liittyvät muut laajan tuloksen IAS 1 7, tilinpäätöksessä
erät ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b
ennen veroja]

FI

ifrs-full
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxChangeInValueOfFor
credit
wardElementsOfForwardCon
tracts

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, termiinisopi
musten korko-osuuksien
arvonmuutos

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
credit
foreTaxChangeInValueOf
TimeValueOfOptions

Muut laajan tuloksen erät
Optioiden aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät muut
ennen veroja, optioiden aika- laajan tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan
arvon arvonmuutos
tuloksen erät ennen veroja]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxExchangeDifferencesOn credit
Translation

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, muuntoerot

Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntoeroihin liit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyvät muut laajan tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus:
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]
esitettävät tiedot: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxFinanceIncomeExpens credit
esFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOr
Loss

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, vakuutuksenot
tajana tehdyistä jälleenvakuu
tussopimuksista aiheutuvat
rahoitustuotot (tai -kulut),
joita ei ole kirjattu tulosvai
kutteisesti

Vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuk
sista aiheutuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin) liittyvät
muut laajan tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutukse
nottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 82 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxFinancialAssetsMeasure credit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, käypään
arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta arvostettavat
rahoitusvarat

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettaviin rahoitusvaroihin liittyvät muut laajan
tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoi
tusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a viii

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutokseen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät muut laajan tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: IAS 1 7, tilinpäätöksessä
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b

FI

ifrs-full
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Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, voitot (tai tap
piot) oman pääoman ehtoi
siin instrumentteihin teh
dyistä sijoituksista

Ennen veroja esitettävät muut laajan tuloksen erät, jotka
liittyvät voittoihin (tai tappioihin) oman pääoman ehtoi
siin instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka yhteisö
on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxGainsLossesOnHedgin credit
gInstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, voitot (tai tap
piot) suojausinstrumenteista,
jotka suojaavat oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjä sijoituksia

Ennen veroja esitettävät muut laajan tuloksen erät, jotka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät voittoihin (tai tappioihin) suojausinstrumenteista, IAS 1 7, tilinpäätöksessä
jotka suojaavat oman pääoman ehtoisiin instrumenttei
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b
hin tehtyjä sijoituksia, jotka yhteisö on luokitellut käy
pään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos
tettaviksi. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen
veroja]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxGainsLossesOnRemea credit
surementsOfDefinedBenefit
Plans

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, voitot (tai tap
piot) etuuspohjaisten järjeste
lyjen uudelleen
määrittämisestä

Ennen veroja esitettävät muut laajan tuloksen erät, jotka tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittä IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
misestä johtuviin voittoihin (tai tappioihin), joihin kuulu esitettävät tiedot: IAS 1 7
vat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot; järjestelyyn
kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuuspohjai
sen nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon sisälty
viä määriä; muutokset omaisuuserän enimmäismäärän
vaikutuksessa lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettove
lan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon sisältyviä määriä.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja; Etuus
pohjaiset järjestelyt [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat
[member]; Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a vii

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxGainsLossesFromInvest credit
mentsInEquityInstruments

FI

ifrs-full
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Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Uudelleenarvostusrahaston muutoksista johtuviin voittoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hin (tai tappioihin) liittyvät muut laajan tuloksen erät
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen esitettävät tiedot: IAS 1 7
veroja; Uudelleenarvostusrahasto]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxHedgesOfNetInvest
credit
mentsInForeignOperations

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, ulkomaisiin
yksikköihin tehtyjen nettosi
joitusten suojaukset

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät muut laajan tuloksen erät ennen veroja.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 102 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxInsuranceFinanceIn
credit
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, vakuutuksenan
tajana tehdyistä vakuutusso
pimuksista aiheutuvat rahoi
tustuotot (tai -kulut), joita ei
ole kirjattu tulosvaikutteisesti
mutta jotka myöhemmin siir
retään tulosvaikutteisiksi

Myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettäviin vakuutukse
nantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuviin
rahoitustuottoihin (tai -kuluihin) liittyvät muut laajan
tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutuksenantajana teh
dyt vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxInsuranceFinanceIn
credit
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, vakuutuksenan
tajana tehdyistä vakuutusso
pimuksista aiheutuvat rahoi
tustuotot (tai -kulut), joita ei
ole kirjattu tulosvaikutteisesti
ja joita ei myöhemmin siir
retä tulosvaikutteisiksi

Sellaisiin vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopi
muksista aiheutuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin),
joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, liittyvät
muut laajan tuloksen erät ennen veroja. [Viittaus: Vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutukse
nantajana tehdyt vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021
16.12.2019

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, uudelleenarvos
tuksesta johtuvat voitot (tai
tappiot)

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxGainsLossesOnRevalua credit
tion

FI

ifrs-full

L 326/846

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Viitteet

Ennen veroja esitettävät muut laajan tuloksen erät, jotka
liittyvät hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldo
jen nettomuutokseen koskien tulosvaikutteisiksi siirrettä
viä eriä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldot [member]; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 22 b

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 22 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxNetMovementInRegula credit
toryDeferralAccountBalances
RelatedToItemsThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien sal
dojen nettomuutos koskien
tulosvaikutteisiksi siirrettäviä
eriä

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalances
RelatedToItemsThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossAb
stract

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien sal
dojen nettomuutos koskien
tulosvaikutteisiksi siirrettäviä
eriä [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxNetMovementInRegula credit
toryDeferralAccountBalances
RelatedToItemsThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Muut laajan tuloksen erät
ennen veroja, hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien sal
dojen nettomuutos koskien
eriä, joita ei siirretä tulosvai
kutteisiksi

Ennen veroja esitettävät muut laajan tuloksen erät, jotka
liittyvät hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldo
jen nettomuutokseen koskien eriä, joita ei siirretä tulos
vaikutteisiksi. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldot [member]; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
overlay-lähestymistavan
soveltaminen

Overlay-lähestymistavan soveltamiseen liittyvät muut laa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jan tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
Muut laajan tuloksen erät]
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

X duration,
credit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
overlay-lähestymistavan
soveltaminen [abstract]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxAvailableforsale credit
FinancialAssets

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
myytävissä olevat
rahoitusvarat

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät muut laajan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Myytä IAS 1 91 a – Voimassaolon
vissä olevat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxCashFlowHedges credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
rahavirran suojaukset

Rahavirran suojauksiin liittyvien muiden laajan tuloksen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
erien määrä verot huomioon otettuina. [Viittaus: Rahavir IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
ran suojaukset [member]; Muut laajan tuloksen erät]
esitettävät tiedot: IAS 1 7

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInFairVal credit
ueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiability

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
velan luottoriskin muutok
sesta johtuva rahoitusvelan
käyvän arvon muutos

Rahoitusvelkojen luottoriskin muutoksista johtuviin
rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin liittyvät muut
laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät; Luottoriski [member];
Rahoitusvelat]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForeignCurrencyBasisSpreads

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina, eri
valuuttojen välisten viiteko
ronvaihtosopimusten pree
mioiden arvon muutos

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mioiden arvon muutokseen liittyvät muut laajan tuloksen IAS 1 7, tilinpäätöksessä
erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a
tuloksen erät]

FI

ifrs-full

L 326/848

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ajanjaksoon liittyviä suojauskohteita suojaavien eri
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree
IFRS 7 24E c
mioiden arvon muutokseen liittyvät muut laajan tuloksen
erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan
tuloksen erät]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForeignCurrencyBasisSpread
sThatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina, lii
ketoimeen liittyviä suojaus
kohteita suojaavien eri
valuuttojen välisten viiteko
ronvaihtosopimusten pree
mioiden arvon muutos

Liiketoimeen liittyviä suojauskohteita suojaavien eri
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree
IFRS 7 24E c
mioiden arvon muutokseen liittyvät muut laajan tuloksen
erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan
tuloksen erät]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForwardElementsOfForward
Contracts

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutos

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutokseen
liittyvät muut laajan tuloksen erät verot huomioon otet
tuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTimeperio
dRelatedHedgedItems

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
ajanjaksoon liittyviä suojaus
kohteita suojaavien termiini
sopimusten korko-osuuksien
arvonmuutos

Ajanjaksoon liittyviä suojauskohteita suojaavien termiini tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimusten korko-osuuksien arvonmuutokseen liittyvät
IFRS 7 24E c
muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTransac
tionRelatedHedgedItems

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina, lii
ketoimeen liittyviä suojaus
kohteita suojaavien termiini
sopimusten korko-osuuksien
arvonmuutos

Liiketoimeen liittyviä suojauskohteita suojaavien termiini tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sopimusten korko-osuuksien arvonmuutokseen liittyvät
IFRS 7 24E c
muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a

L 326/849

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
ajanjaksoon liittyviä suojaus
kohteita suojaavien eri
valuuttojen välisten viiteko
ronvaihtosopimusten pree
mioiden arvon muutos

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfForeignCurrencyBasisSpread
sThatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

X duration,
credit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
optioiden aika-arvon
arvonmuutos

Optioiden aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät muut
laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfTimeValueOfOption
sThatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
ajanjaksoon liittyviä suojaus
kohteita suojaavien optioiden
aika-arvon arvonmuutos

Ajanjaksoon liittyviä suojauskohteita suojaavien optioi
den aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät muut laajan
tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E b

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValue credit
OfTimeValueOfOption
sThatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina, lii
ketoimeen liittyviä suojaus
kohteita suojaavien optioiden
aika-arvon arvonmuutos

Liiketoimeen liittyviä suojauskohteita suojaavien optioi
den aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät muut laajan
tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut
laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E b

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxExchangeDiffer
encesOnTranslation

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
muuntoerot

Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntoeroihin liit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyvät muut laajan tuloksen erät verot huomioon otet
IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
tuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]
esitettävät tiedot: IAS 1 7

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValue
OfTimeValueOfOptions

Nimike

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/850

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista aiheutuvat rahoitus
tuotot (tai -kulut), joita ei ole
kirjattu tulosvaikutteisesti

Vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuk
sista aiheutuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin) liittyvät
muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopi
mukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 82 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettaviin rahoitusvaroihin liittyvät muut laajan
tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Käy
pään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos
tettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquityIn
struments

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
voitot (tai tappiot) oman pää
oman ehtoisiin instrumenttei
hin tehdyistä sijoituksista

Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka liittyvät voittoihin (tai tappioihin) oman pääoman
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a
yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viit
taus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOn
HedgingInstru
mentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
voitot (tai tappiot) suojausin
strumenteista, jotka suojaavat
oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä
sijoituksia

Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina,
jotka liittyvät voittoihin (tai tappioihin) suojausinstru
menteista, jotka suojaavat oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä sijoituksia, jotka yhteisö on
nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. [Viittaus: Muut
laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxFinanceIncome credit
ExpensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a

L 326/851

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
voitot (tai tappiot) etuuspoh
jaisten järjestelyjen uudelleen
määrittämisestä

Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka liittyvät etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen mää IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
rittämisestä johtuviin voittoihin (tai tappioihin), joihin
esitettävät tiedot: IAS 1 7
kuuluvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot; järjes
telyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuus
pohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon
sisältyviä määriä; muutokset omaisuuserän enimmäis
määrän vaikutuksessa lukuun ottamatta etuuspohjaisen
nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon sisältyviä
määriä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät; Etuuspohjai
set järjestelyt [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat
[member]; Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOn
Revaluation

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
uudelleenarvostuksesta johtu
vat voitot (tai tappiot)

Uudelleenarvostusrahaston muutoksista johtuviin voittoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hin (tai tappioihin) liittyvät muut laajan tuloksen erät
IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tulok
esitettävät tiedot: IAS 1 7
sen erät; Uudelleenarvostusrahasto]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpera
tions

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
ulkomaisiin yksikköihin teh
tyjen nettosijoitusten
suojaukset

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät muut laajan tuloksen erät verot huo
mioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOn credit
RemeasurementsOfDefinedBen
efitPlans

FI

ifrs-full

L 326/852

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 39 102 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 91 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.13 a
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvat rahoitustuotot (tai
-kulut), joita ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti mutta
jotka myöhemmin siirretään
tulosvaikutteisiksi

Myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettäviin vakuutukse
nantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuviin
rahoitustuottoihin (tai -kuluihin) liittyvät muut laajan
tuloksen erät verot huomioon otettuina. [Viittaus: Vakuu
tukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutukse
nantajana tehdyt vakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromInsur
anceContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvat rahoitustuotot (tai
-kulut), joita ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti ja joita ei
myöhemmin siirretä tulosvai
kutteisiksi

Sellaisiin vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopi
muksista aiheutuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin),
joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, liittyvät
muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 7 – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 90 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxNetMovementIn credit
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos koskien tulosvai
kutteisiksi siirrettäviä eriä

Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka liittyvät hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
IFRS 14 22 b, tilinpäätöksessä
saldojen nettomuutokseen koskien tulosvaikutteisiksi siir esitettävät tiedot: IFRS 14 35
rettäviä eriä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldot [member]; Muut laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromInsur
anceContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

L 326/853

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
Abstract

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos koskien tulosvai
kutteisiksi siirrettäviä eriä
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxNetMovementIn credit
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

Muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina,
hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutos koskien eriä, joita
ei siirretä tulosvaikutteisiksi

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeThatWillBeReclassifiedTo credit
ProfitOrLossBeforeTax

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät
muut laajan tuloksen erät
ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]
ennen veroja

yleinen käytäntö: IAS 1 IG6,
yleinen käytäntö: IAS 1 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeThatWillBeReclassifiedTo credit
ProfitOrLossNetOfTax

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät
muut laajan tuloksen erät
verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tulok
verot huomioon otettuina
sen erät]

esimerkki: IAS 1 IG6, esimerkki:
IAS 1 82 A

FI

ifrs-full

L 326/854

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 22 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 35

Euroopan unionin virallinen lehti

Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina,
jotka liittyvät hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldojen nettomuutokseen koskien eriä, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot [member]; Muut laajan tuloksen
erät]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut laajan tuloksen erät,
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikuttei
joita ei siirretä tulosvaikuttei siksi, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]
siksi, ennen veroja

yleinen käytäntö: IAS 1 IG6,
yleinen käytäntö: IAS 1 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen erät,
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikuttei
joita ei siirretä tulosvaikuttei siksi, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan
siksi, verot huomioon
tuloksen erät]
otettuina

esimerkki: IAS 1 IG6, esimerkki:
IAS 1 82 A

ifrs-full

OtherContingentLiabilities
Member

member

Muut ehdolliset velat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa ehdollisia velkoja, joita yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viit
taus: Ehdolliset velat [member]]

esimerkki: IAS 37 88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Muut lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaiset varat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa yleinen käytäntö: IAS 1 55
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Lyhytaikaiset varat]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAnd X instant,
CurrentPortionOfOtherNoncur credit
rentBorrowings

Muut lyhytaikaiset lainat ja
lyhytaikainen osuus muista
pitkäaikaisista lainoista

Muut lyhytaikaiset lainat ja lyhytaikainen osuus muista
pitkäaikaisista lainoista. [Viittaus: Muut lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

Muut lyhytaikaiset
rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
rahoitusvarat; Lyhytaikaiset rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 d

X instant,
debit

L 326/855

X duration,
credit
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OtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lyhytaikaiset rahoitusvelat, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
rahoitusvelat: Lyhytaikaiset rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 m, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 b

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Lyhytaikaiset velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Muut lyhytaikaiset rahoitus
varoihin kuulumattomat
varat

Lyhytaikaiset rahoitusvaroihin kuulumattomat varat, joita yleinen käytäntö: IAS 1 55
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Muut lyhytaikaiset rahoitus
velkoihin kuulumattomat
velat

Lyhytaikaiset rahoitusvelkoihin kuulumattomat velat,
joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai lii
tetiedossa. [Viittaus: Muut rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Muut lyhytaikaiset saamiset

Muut lyhytaikaiset saamiset. [Viittaus: Muut saamiset]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Muut hallussa olevat vieraan
pääoman ehtoiset
instrumentit

Yhteisön hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instru yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
mentit, joista se ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätöksessä tai
liitetiedoissa. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman
ehtoiset instrumentit]

16.12.2019

Muut lyhytaikaiset
rahoitusvelat
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OtherCurrentFinancialLiabilities X instant,
credit

FI

ifrs-full

L 326/856

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
esimerkki: IFRS 7 IG14,
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos esimerkki: IFRS 7 28 b
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän
vähennys, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
massa tai liitetiedossa. [Viittaus: Alkuperäisen kirjaamisa
jankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä
tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonais
määrä; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
X instant,
CashEquivalentsInStatementOf credit
CashFlows

Muut erot rahavirtalaskel
massa esitettäviin rahavaroi
hin verrattuna

Rahavarojen taseessa ja rahavirtalaskelmassa esitettävän
arvon välinen ero, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

OtherDisposalsOfAssetsMem
ber

member

Muut omaisuuserien luovu
tukset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa omaisuuserien luovutuksia, joita
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai
liitetiedossa.

esimerkki: IAS 10 22 c

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Muut henkilöstökulut

Henkilöstökulut, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 19 5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedCon
tingentLiabilityMember

member

Muu ympäristöön liittyvä
ehdollinen velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa ympäristöön liittyvää ehdollista
velkaa, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 37 88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi member
sionMember

Muu ympäristöön liittyvä
varaus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa ympäristöön liittyvää varausta, jota yleinen käytäntö: IAS 37 84
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Muut varaukset [member]]

L 326/857

Muut vähennykset, alkuperäi
sen kirjaamisajankohdan käy
vän arvon ja transaktiohin
nan välisen vielä tulosvaikut
teisesti kirjaamattoman ero
tuksen kokonaismäärä

Euroopan unionin virallinen lehti

OtherDecreasesAggregateDif
X duration
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muu oman pääoman ehtoi
nen osuus

Yhteisön, jolla ei ole osakepääomaa, oman pääoman
esimerkki: IAS 1 78 e
ehtoinen osuus, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Muu oman pääoman ehtoi
nen osuus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön, jolla ei ole osakepää
omaa, oman pääoman ehtoista osuutta, jota yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Muut oman pääoman ehtoi
set arvopaperit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman ehtoisia instru
mentteja, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
massa tai liitetiedossa.

esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Muut kulut toimintokohtaista Kulut, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
erittelyä käytettäessä
tai liitetiedossa, kun yhteisö käyttää toimintokohtaista
kulujen erittelytapaa.

esimerkki: IAS 1 103,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 26 35 b vii

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X duration,
debit

Muut kulut kululajittaista
erittelyä käytettäessä

Kulut, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa, kun yhteisö käyttää kululajikohtaista
kulujen erittelytapaa. [Viittaus: Kulut kululajeittain]

esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

Muut palkkiokulut

Palkkiokulut, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Palkkiokulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

X instant,
credit
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OtherEquityInterest

FI

ifrs-full

L 326/858

Etuliite

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIn
come

X duration,
credit

Muut palkkiotuotot

Palkkiotuotot, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Palkkiotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Muut rahoituskulut

Rahoituskulut, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahoituskulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Muut rahoitustuotot

Rahoitustuotot, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahoitustuotot]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Muut rahoitustuotot (tai
-kulut)

Rahoitustuotot tai -kulut, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahoitus
tuotot (tai -kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Muut rahoitusvarat

Rahoitusvarat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 d

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Muut rahoitusvelat

Rahoitusvelat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 m

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

FI
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L 326/859

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut voitot (tai tappiot)

Voitot (tai tappiot), joita yhteisö ei esitä erikseen samassa yleinen käytäntö: IAS 1 102,
laskelmassa tai liitetiedossa.
yleinen käytäntö: IAS 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Muut arvoltaan alentuneet
omaisuuserät [member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvoltaan alentuneita omaisuuseriä, esimerkki: IAS 36 127
joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai
liitetiedossa.

ifrs-full

distr

X duration,
credit

Muut tuotot

Liiketoiminnan tuotot, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSub X duration,
sidiariesJointlyControlledEnti
credit
tiesAndAssociates

Tytäryrityksistä, yhteisessä
määräysvallassa olevista yksi
köistä ja osakkuusyrityksistä
johtuvat muut tuotot (tai
kulut)

Tytäryrityksistä, yhteisessä määräysvallassa olevista yksi yleinen käytäntö: IAS 1 85
köistä ja osakkuusyrityksistä johtuvat tuotot tai kulut,
joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai lii
tetiedossa. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Tytäry
ritykset [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffer X duration
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Muut lisäykset, alkuperäisen
kirjaamisajankohdan käyvän
arvon ja transaktiohinnan
välisen vielä tulosvaikuttei
sesti kirjaamattoman erotuk
sen kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankoh
esimerkki: IFRS 7 IG14,
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos esimerkki: IFRS 7 28 b
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän
lisäys, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa. [Viittaus: Alkuperäisen kirjaamisajankoh
dan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulos
vaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä;
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

esimerkki: IAS 1 103, esimerkki:
IAS 1 102, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 26 35 b iv

16.12.2019

X duration,
credit
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OtherGainsLosses

FI

ifrs-full

L 326/860

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen eriin
kirjattavat yksittäin tarkastel
tuina epäolennaiset kompo
nentit ennen veroja

Sellaiset laajan tuloksen eriin kirjattavat yksittäin tarkas
teltuina epäolennaiset komponentit ennen veroja, joita
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Muut laajan tuloksen eriin
kirjattavat yksittäin tarkastel
tuina epäolennaiset kompo
nentit verot huomioon
otettuina

Sellaiset laajan tuloksen eriin kirjattavat yksittäin tarkas yleinen käytäntö: IAS 1 85
teltuina epäolennaiset komponentit verot huomioon otet
tuina, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Muut rahoituksen rahavir
Rahoituksen rahavirroiksi luokiteltavat tulevat (tai lähte
roiksi luokiteltavat tulevat (tai vät) rahavirrat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
lähtevät) rahavirrat
kelmassa tai liitetiedossa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Muut investointien rahavir
Investointien rahavirroiksi luokiteltavat tulevat (tai lähte
roiksi luokiteltavat tulevat (tai vät) rahavirrat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa las
lähtevät) rahavirrat
kelmassa tai liitetiedossa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash X duration,
ClassifiedAsOperatingActivities debit

Muut liiketoiminnan rahavir Liiketoiminnan rahavirroiksi luokiteltavat tulevat (tai läh tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
roiksi luokiteltavat tulevat (tai tevät) rahavirrat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
IAS 7 14
lähtevät) rahavirrat
laskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

Euroopan unionin virallinen lehti

yleinen käytäntö: IAS 38 119
L 326/861

X instant,
debit

yleinen käytäntö: IAS 1 85
FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Muut aineettomat hyödykkeet Tämä jäsen tarkoittaa aineettomien hyödykkeiden luok
yleinen käytäntö: IAS 38 119
[member]
kaa, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai
liitetiedossa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Muu lyhytaikainen
vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

OtherLiabilities

X instant,
credit

Muut velat

Velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance X instant,
ContractsAndReinsuranceCon credit
tractsIssued

Muut vakuutuksenantajana
tehtyihin vakuutussopimuk
siin ja jälleenvakuutussopi
muksiin perustuvat velat

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja
jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat, joita yhteisö
ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.
[Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopi
muksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG22 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Muut pitkäaikaiset työsuhdeetuudet

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet kuin työsuhteen
yleinen käytäntö: IAS 19 158
päättymisen jälkeiset etuudet ja työsuhteen päättämiseen
liittyvät etuudet. Muihin pitkäaikaisiin työsuhde-etuuksiin
kuuluvat esimerkiksi pitkäaikaiset palkalliset poissaolot,
merkkipäiväetuudet tai muut pitkäaikaiseen työsuhtee
seen perustuvat etuudet, pitkäaikaiset työkyvyttömyyse
tuudet, pitkäaikaiset voitto-osuudet ja bonukset ja pitkä
aikainen myöhemmin toteutuva palkitseminen. [Viittaus:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Muut pitkäaikaiset varaukset

Muut pitkäaikaiset varaukset kuin työsuhde-etuuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kevat varaukset. [Viittaus: Pitkäaikaiset varaukset]
IAS 1 78 d

16.12.2019

member
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OtherIntangibleAssetsMember

FI

ifrs-full

L 326/862

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherMaterialActuarialAssump X.XX instant Muut olennaiset vakuutusma Muut olennaiset oletukset, joita on käytetty merkittävinä
tions
temaattiset oletukset
vakuutusmatemaattisina oletuksina etuuspohjaisen vel
voitteen nykyarvon määrittämisessä. [Viittaus: Vakuutus
matemaattiset oletukset [member]; Etuuspohjainen vel
voite, nykyarvo]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump member
tionsMember

Muut olennaiset vakuutusma Tämä jäsen tarkoittaa olennaisia vakuutusmatemaattisia
temaattiset oletukset
oletuksia, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
[member]
massa tai liitetiedossa. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset
oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Muut olennaiset erät, joihin
ei liity maksutapahtumaa

Muut olennaiset erät kuin poistot, joihin ei liity maksuta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pahtumaa.
IFRS 8 23 i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Muut pitkäaikaiset varat

Pitkäaikaiset varat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAs
sets

X instant,
debit

Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 d

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Muut pitkäaikaiset
rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut
rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 m, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 c

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Pitkäaikaiset velat]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinan
cialAssets

X instant,
debit

Muut pitkäaikaiset rahoitus
varoihin kuulumattomat
omaisuuserät

Pitkäaikaiset rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuse yleinen käytäntö: IAS 1 55
rät, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai
liitetiedossa. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancial
Liabilities

X instant,
credit

Muut pitkäaikaiset rahoitus
velkoihin kuulumattomat
velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelkoihin kuulumattomat velat, joita yleinen käytäntö: IAS 1 55
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Muut rahoitusvelat]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa
laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Muut pitkäaikaiset saamiset

Muiden pitkäaikaisten saamisten määrä. [Viittaus: Muut
saamiset]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Muut rahoitusvaroihin kuulu Rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät, joita
mattomat varat
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Muut rahoitusvelkoihin kuu
lumattomat velat

yleinen käytäntö: IAS 1 55

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Rahoitusvelkoihin kuulumattomat velat, joita yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viit
taus: Muut rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55
FI

ifrs-full

L 326/864

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherOperatingIncomeExpense X duration,
credit

Muut liiketoiminnan tuotot
(tai kulut)

Liiketoiminnan tuotot (tai kulut), joita yhteisö ei esitä
erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Muut velat

Velat, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa
tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Muu hintariski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa markkinariskityyppiä, joka edustaa
riskiä siitä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vas
taiset rahavirrat vaihtelevat markkinahintojen muutok
sista johtuen (lukuun ottamatta korkoriskistä tai valuutta
riskistä aiheutuvia muutoksia) riippumatta siitä, aiheutu
vatko muutokset yksittäiselle rahoitusinstrumentille tai
sen liikkeeseenlaskijalle ominaisista tekijöistä vai kaikkiin
markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin vastaavan
laisiin rahoitusinstrumentteihin vaikuttavista tekijöistä.
[Viittaus: Valuuttariski [member]; Korkoriski [member];
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a ii
– Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 7 Määritelmät

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Muut aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, joita yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Muut aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk yleinen käytäntö: IAS 16 37
keiden luokkaa, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

ifrs-full

OtherProvisions

X instant,
credit

Muut varaukset

Muut varaukset kuin työsuhde-etuuksia koskevat varauk
set. [Viittaus: Varaukset]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/865

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 78 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 37 84 a

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherProvisionsAbstract

Muut varaukset [abstract]

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Muut varaukset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa muita varauksia kuin työsuhdetilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
etuuksia koskevat varaukset. Lisäksi se edustaa ”Muiden
IAS 37 84
varausten luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä. [Viittaus: Varaukset]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Muut saamiset

Yhteisön saamiset, joita se ei esitä erikseen samassa las
kelmassa tai liitetiedossa.

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X instant,
credit

Muut hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien
kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot,
joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai lii
tetiedossa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien kreditsaldot]

esimerkki: IFRS 14 IE5, esimerkki:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Muut hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien
debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot,
joita yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai lii
tetiedossa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien debetsaldot]

esimerkki: IFRS 14 IE5, esimerkki:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Muu lähipiiri [member]

Tämä jäsen tarkoittaa lähipiiriin kuuluvia osapuolia, joita tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
IAS 24 19 g
dossa. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

FI

ifrs-full

L 326/866

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

OtherReserves

X instant,
credit

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

member

ifrs-full

OtherRevenue

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

ifrs-full

Muut rahastot

Dokumentaation nimike

Viitteet

Oman pääoman erä, joka edustaa omaan pääomaan
sisältyviä rahastoja lukuun ottamatta kertyneitä voittova
roja. [Viittaus: Kertyneet voittovarat]

esimerkki: IAS 1 78 e

Muut rahastot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
omaan pääomaan sisältyviä rahastoja lukuun ottamatta
kertyneitä voittovaroja. Lisäksi se edustaa ”Omaan pää
omaan sisältyvät rahastot” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Kertyneet voittovarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 79 b

X duration,
credit

Muut myyntituotot

Myyntituotot lähteistä, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

X duration,
credit

Muut varausten peruutukset

Varausten peruutukset, joita yhteisö ei esitä erikseen
samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 g

OtherShorttermEmployeeBene X duration,
fits
debit

Muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet

Sellaiset työsuhde-etuuksista (muista kuin työsuhteen
yleinen käytäntö: IAS 19 9
päättämiseen liittyvistä etuuksista) aiheutuvat kulut, jotka
odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan kahdentoista
kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn, ja joita
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut]

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Muut rahastot [abstract]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Muut lyhytaikaiset varaukset

Muut lyhytaikaiset varaukset kuin työsuhde-etuuksia kos tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 78 d
kevat varaukset. [Viittaus: Varaukset]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAs
setsTransferred

X instant,
credit

Muut siirretyt aineelliset tai
aineettomat hyödykkeet

Muiden sellaisten liiketoimintojen yhdistämisessä vastik tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keena siirrettyjen aineellisten tai aineettomien hyödykkei IFRS 3 B64 f ii
den (mukaan lukien hankkijaosapuolen liiketoiminta tai
tytäryritys) hankinta-ajankohdan käypä arvo, joita yhteisö
ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo;
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Tytäryritykset
[member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Muut verovaikutukset kirjan
pidon tuloksen perusteella
lasketun veron ja verokulun
(tai -tuoton) välisessä täsmäy
tyslaskelmassa

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
IAS 12 81 c i
jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liite
tiedossa. [Viittaus: Kirjanpidon tulos; Sovellettava
verokanta]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForRecon
ciliationBetweenAccounting
ProfitAndTaxExpenseIncome

X.XX
duration

Muut veroasteesta johtuvat
vaikutukset kirjanpidon
tuloksen perusteella lasketun
veron ja verokulun (tai -tuo
ton) välisessä täsmäytyslaskel
massa

Keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovellettavan
verokannan väliseen täsmäytyslaskelmaan sisältyvät
yhteenlasketut veroastevaikutukset, joita yhteisö ei esitä
erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus:
Keskimääräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava
verokanta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii

ifrs-full

OtherTemporaryDifferences
Member

member

Muut väliaikaiset erot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa väliaikaisia eroja, joita yhteisö ei
esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viit
taus: Väliaikaiset erot [member]]

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Muut kaupankäynnin tuotot
(tai kulut)

Kaupankäynnin tuotot (tai kulut), joita yhteisö ei esitä
erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus:
Kaupankäynnin tuotot (tai kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

FI

ifrs-full
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Etuliite
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ifrs-full

OtherWorkPerformedByEn
tityAndCapitalised

X duration,
credit

Muut aktivoidut omat työt

Yhteisön oma työ, joka on aktivoitu alun perin menoksi esimerkki: IAS 1 IG6, yleinen
luokitelluista eristä, joita yhteisö ei esitä erikseen samassa käytäntö: IAS 1 85
laskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Investointien lähtevät
rahavirrat

Investointien lähtevä rahavirta.

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Maataloustuotteiden tuotanto Yhteisön maataloustuotteiden tuotanto.

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelat
edPartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitments
MadeByEntityRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Yhteisön tekemien sitoumus Yhteisön lähipiiriliiketoimissa tekemien sitoumusten voi
ten voimassa olevat rahamää massa olevat rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]
rät, lähipiiriliiketoimet

ifrs-full

OutstandingCommitments
MadeOnBehalfOfEntityRelated
PartyTransactions

X instant,
credit

Yhteisön puolesta tehtyjen
sitoumusten voimassa olevat
rahamäärät, lähipiiriliiketoi
met

Yhteisön puolesta lähipiiriliiketoimissa tehtyjen sitoumus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ten voimassa oleva rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri
IAS 24 18 b
[member]]

ifrs-full

X instant,
OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentProperty debit
FairValueModel

Omassa käytössä oleva kiin
teistö, joka on arvostettu
sijoituskiinteistöihin sovellet
tavaa käyvän arvon mallia
käyttäen

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määrä, jotka edustavat IAS 16:n kappaleen 29A mukai IAS 16 29B – Voimaantulo
sesti sijoituskiinteistöihin sovellettavaa käyvän arvon mal 1.1.2021
lia käyttäen arvostettua omassa käytössä olevaa kiinteis
töä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FI

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 16

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18 b

Euroopan unionin virallinen lehti

Lähipiiriliiketoimista johtuvat
avoimet saldot [abstract]

L 326/869

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keiden luokkaa, jotka edustavat IAS 16:n kappaleen 29A IAS 16 29B – Voimaantulo
mukaisesti sijoituskiinteistöihin sovellettavaa käyvän
1.1.2021
arvon mallia käyttäen arvostettua omassa käytössä olevaa
kiinteistöä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

ifrs-full

ParentMember

member

Emoyritys [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisöä, jolla on määräysvalta
yhdessä tai useammassa yhteisössä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19 a

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedParty
Transactions

X duration

Osallistuminen etuuspohjai
seen järjestelyyn, jossa riskit
jaetaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen kesken, lähipiirilii
ketoimet

Määrä, jolla yhteisö osallistuu etuuspohjaiseen järjeste
lyyn, jossa riskit jaetaan konserniin kuuluvien yhteisöjen
kesken. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member];
Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 22

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant Osakkeen nimellisarvo

Osakkeen nimellisarvo.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a iii

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Viivästysasema [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Viivästysasema [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia viivästysasemia. Lisäksi se
edustaa ”Viivästysasema” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 7 35N, yleinen
käytäntö: IFRS 7 37 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

Omassa käytössä oleva kiin
teistö, joka on arvostettu
sijoituskiinteistöihin sovellet
tavaa käyvän arvon mallia
käyttäen [member]

Euroopan unionin virallinen lehti

member
OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentProperty
FairValueModelMember

FI

ifrs-full

L 326/870

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Aiempaan työsuoritukseen
perustuva meno ja velvoit
teen täyttämisestä johtuvat
voitot (tai tappiot), etuuspoh
jainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
vähennys), joka johtuu aiempaan työsuoritukseen perus
tuvasta menosta ja velvoitteen täyttämiseen perustuvista
voitoista (tai tappioista). [Viittaus: Velvoitteen täyttämi
sestä johtuvat voitot (tai tappiot), etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 d

PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNet
DefinedBenefitLiabilityAssetAb
stract

Aiempaan työsuoritukseen
perustuva meno ja velvoit
teen täyttämisestä johtuvat
voitot (tai tappiot), etuuspoh
jainen nettovelka (tai -omai
suuserä) [abstract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBen X duration,
efitLiabilityAsset
credit

Aiempaan työsuoritukseen
perustuva meno, etuuspohjai
nen nettovelka (tai
-omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vähennys), joka johtuu aiempaan työsuoritukseen perus IAS 19 141 d
tuvasta menosta. Aiempaan työsuoritukseen perustuva
meno on aikaisempien kausien työsuoritukseen perustu
van etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon muutos, joka
aiheutuu järjestelyn muuttamisesta (etuuspohjaisen järjes
telyn käyttöönotosta, siitä luopumisesta tai siihen teh
dyistä muutoksista) tai järjestelyn supistamisesta (yhtei
sön tekemä merkittävä vähennys järjestelyyn kuuluvien
työntekijöiden lukumäärään). [Viittaus: Etuuspohjainen
nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

Energian ostosta johtuvat
velat

Energian ostosta johtuvien velkojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 78
L 326/871

X instant,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full
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X duration,
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Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Pitkäaikaisten omaisuuserien
ostosta johtuvat velat

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Sosiaaliturvasta johtuvat velat Sosiaaliturvasta johtuvat velat ja verovelat tuloveroa
yleinen käytäntö: IAS 1 78
ja verovelat tuloveroa lukuun lukuun ottamatta. Tuloveroilla tarkoitetaan kaikkia koti
ottamatta
maisia ja ulkomaisia veroja, jotka perustuvat verotetta
vaan tuloon. Tuloveroihin kuuluvat myös ne verot, esi
merkiksi lähdeverot, jotka tytär-, osakkuus- tai yhteisjär
jestely maksaa jakaessaan voittoja raportoivalle yhteisölle.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Velan liikkeeseenlaskusta
aiheutuvista menoista johtu
vat maksut

Velan liikkeeseenlaskusta aiheutuvista menoista johtuva
lähtevä rahavirta.

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentPro
jectExpenditure

X duration,
credit

Kehittämisprojektien
menoista johtuvat maksut

Kehittämisprojekteihin liittyvistä menoista johtuva läh
tevä rahavirta.

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndE
valuationExpenses

X duration,
credit

Etsintä- ja arviointikuluista
johtuvat maksut

Lähtevä rahavirta, joka johtuu kuluista, joita yhteisölle
syntyy mineraalivarantojen etsinnän ja arvioinnin yhtey
dessä, ennen kuin mineraalivarannon erottamisen tekni
nen toteutettavuus ja kaupallinen elinkelpoisuus pysty
tään osoittamaan.

yleinen käytäntö: IAS 7 14

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPoli
cyBenefits

X duration,
credit

Maksusuoritukset vakuutus Vakuutusmaksuista, korvauksista, elinkoroista ja muista
maksuista, korvauksista, elin vakuutuksiin perustuvista etuuksista johtuva lähtevä
koroista ja muista vakuutuk rahavirta.
siin perustuvista etuuksista

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvat velat. [Viit yleinen käytäntö: IAS 1 78
taus: Pitkäaikaiset varat]

esimerkki: IAS 7 14 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

X instant,
credit
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PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Osakkeiden liikkeeseenlas
kusta aiheutuvista menoista
johtuvat maksut

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOwn
ershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Maksut sellaisista omistuso
Lähtevä rahavirta, joka johtuu sellaisista omistusosuuden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suuden muutoksista tytäryri muutoksista tytäryrityksessä, jotka eivät johda määräys IAS 7 42 A, tilinpäätöksessä
tyksessä, jotka eivät johda
vallan menettämiseen. [Viittaus: Tytäryritykset [member]] esitettävät tiedot: IAS 7 42 B
määräysvallan menettämiseen

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävistä sopimuksista
suoritetut maksut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä sopimuksista
johtuva lähtevä rahavirta.

esimerkki: IAS 7 14 g

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Järjestelystä suoritetut mak
sut, etuuspohjainen netto
velka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
(tai lisäys) järjestelystä suoritettujen maksujen seurauk
sena. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai
-omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 g

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
debit

Velvoitteen täyttämistä koske Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vat maksut, etuuspohjainen
(tai lisäys) järjestelystä suoritettujen velvoitteen täyttä
IAS 19 141 g
nettovelka (tai -omaisuuserä) mistä koskevien maksujen seurauksena. [Viittaus: Velvoit
teen täyttämisestä johtuvat voitot (tai tappiot), etuuspoh
jainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjainen net
tovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 17
FI

Osakkeiden liikkeeseenlaskusta aiheutuvista menoista
johtuva lähtevä rahavirta.

16.12.2019
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsReimbursementRights

X duration,
credit

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClas X duration,
credit
sifiedAsFinancingActivities

Vuokrasopimusvelkojen mak Vuokrasopimusvelkojen maksuista johtuva lähtevä raha esimerkki: IAS 7 17 e
sut, jotka luokitellaan kuulu virta, joka luokitellaan rahoituksen rahavirraksi. [Viittaus:
viksi rahoitukseen
Vuokrasopimusvelat]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X duration,
credit

Muita oman pääoman ehtoi
sia instrumentteja koskevat
maksut

Muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja koskevista
maksuista johtuva lähtevä rahavirta, jota yhteisö ei esitä
erikseen samassa laskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedee
mEntitysShares

X duration,
credit

Yhteisön osakkeiden hankki
misesta tai lunastamisesta
suoritetut maksut

Yhteisön osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta
johtuva lähtevä rahavirta.

esimerkki: IAS 7 17 b

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehal
fOfEmployees

X duration,
credit

Henkilöstölle ja henkilöstöön Henkilöstölle ja henkilöstöön kuuluvien puolesta suorite esimerkki: IAS 7 14 d
kuuluvien puolesta suoritetut tuista maksuista johtuva lähtevä rahavirta.
maksut

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAc
quireAssetsHeldForRental
ToOthersAndSubsequently
HeldForSale

X duration,
credit

Maksut vuokralle annettavina Vuokralle annettavina pidettävien ja myöhemmin myytä
pidettävien ja myöhemmin
vänä olevien omaisuuserien valmistamisesta tai hankki
myytävänä olevien omai
misesta johtuva lähtevä rahavirta.
suuserien valmistamisesta tai
hankkimisesta

esimerkki: IAS 7 14

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Tavaroiden ja palvelujen toi
mittajille suoritetut maksut

esimerkki: IAS 7 14 c

Nimike

Dokumentaation nimike

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille suoritetuista mak
suista johtuva lähtevä rahavirta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 g
FI

Velvoitteen täyttämistä koske Korvauksensaantioikeuksien vähennys (tai lisäys) velvoit
vat maksut, korvauksensaan teen täyttämistä koskevien maksujen seurauksena. [Viit
tioikeudet
taus: Velvoitteen täyttämisestä johtuvat voitot (tai tap
piot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä);
Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

Viitteet

L 326/874

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBe
halfOfEmployees

X duration,
credit

Tavaroiden ja palvelujen toi Tavaroiden ja palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle ja
mittajille sekä henkilöstölle ja henkilöstöön kuuluvien puolesta suoritetuista maksuista
henkilöstöön kuuluvien puo johtuva lähtevä rahavirta.
lesta suoritetut maksut

yleinen käytäntö: IAS 7 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlans
Member

member

Eläkkeitä koskevat etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]

Tämä jäsen edustaa eläkkeitä koskevia etuuspohjaisia jär
jestelyjä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 138 b

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX
duration

Prosenttiosuus yhteisön
tuotoista

Prosenttiosuus yhteisön tuotoista. [Viittaus: Myyntituotot] yleinen käytäntö: IFRS 8 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi X.XX instant Vakuutusmatemaattisen ole
bleDecreaseInActuarialAssump
tuksen jokseenkin mahdolli
tion
nen vähennys prosentteina

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX instant IFRS 17:n soveltamisalaan
IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuuluvista sopimuksista
tuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdollinen
IFRS 17 128 a – Voimaantulo
aiheutuville riskeille altistumi vähennys prosentteina.
1.1.2021
sen jokseenkin mahdollinen
vähennys prosentteina

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa Varojen käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen mui
olevien syöttötietojen jok
den kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseen
seenkin mahdollinen vähen kin mahdollinen vähennys prosentteina.
nys prosentteina, varat

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 145 a

Euroopan unionin virallinen lehti

Etuuspohjaisten velvoitteiden nykyarvon määrittämisessä
käytettävien vakuutusmatemaattisten oletusten jokseen
kin mahdollisen vähennyksen prosenttimäärä. [Viittaus:
Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
L 326/875

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa
olevien syöttötietojen jok
seenkin mahdollinen vähen
nys prosentteina, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa Velkojen käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen mui
olevien syöttötietojen jok
den kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseen
seenkin mahdollinen vähen kin mahdollinen vähennys prosentteina.
nys prosentteina, velat

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant Vakuutusmatemaattisten ole
tusten jokseenkin mahdolli
nen lisäys prosentteina

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 145 a

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX instant IFRS 17:n soveltamisalaan
IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuuluvista sopimuksista
tuville riskeille altistumisen jokseenkin mahdollinen lisäys IFRS 17 128 a – Voimaantulo
aiheutuville riskeille altistumi prosentteina.
1.1.2021
sen jokseenkin mahdollinen
lisäys prosentteina

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa Varojen käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen mui
olevien syöttötietojen jok
den kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseen
seenkin mahdollinen lisäys
kin mahdollinen lisäys prosentteina.
prosentteina, varat

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseenkin mah
dollinen vähennys prosentteina.

Etuuspohjaisten velvoitteiden nykyarvon määrittämisessä
käytettävien vakuutusmatemaattisten oletusten jokseen
kin mahdollinen lisäys prosentteina. [Viittaus: Vakuutus
matemaattiset oletukset [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

FI

ifrs-full

L 326/876

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa
olevien syöttötietojen jok
seenkin mahdollinen lisäys
prosentteina, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant Muiden kuin havainnoitavissa Velkojen käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen mui
olevien syöttötietojen jok
den kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseen
seenkin mahdollinen lisäys
kin mahdollinen lisäys prosentteina.
prosentteina, velat

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInter X.XX instant Hankittu prosenttiosuus ääni Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu prosenttiosuus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
valtaisista oman pääoman
äänivaltaisista oman pääoman ehtoisista osuuksista. [Viit IFRS 3 B64 c
estsAcquired
ehtoisista osuuksista
taus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Suoritevelvoitteet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

PerformanceObligationsMem
ber

member

Suoritevelvoitteet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia suoritevelvoitteita. Suorite tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvoite on asiakassopimukseen sisältyvä lupaus siitä, että IFRS 15 119
asiakkaalle luovutetaan joko: a) tavara tai palvelu (tai
tavara- tai palvelukokonaisuus), joka on erotettavissa; tai
b) sarja erotettavissa olevia tavaroita tai palveluja, jotka
ovat olennaisilta osin samoja ja joiden luovuttaminen
asiakkaalle tapahtuu saman luovutusmallin mukaisesti.
Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Suoritevelvoitteet”-akselin
vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
käyvän arvon määrittämisessä käytettyjen muiden kuin
havainnoitavissa olevien syöttötietojen jokseenkin mah
dollinen lisäys prosentteina.

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 h ii
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 119

L 326/877

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Yhtenä ajankohtana täytettä
vät suoritevelvoitteet
[member]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

member

Ajan kuluessa täytettävät suo Tämä jäsen tarkoittaa ajan kuluessa täytettäviä suoritevel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ritevelvoitteet [member]
voitteita. Yhteisö täyttää suoritevelvoitteen ajan kuluessa, IFRS 15 124
jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy: a) asiakas
samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhteisön suoritteesta koi
tuvan hyödyn sitä mukaa kuin yhteisö tuottaa suoritetta;
b) yhteisön suoritteesta syntyy omaisuuserä tai se paran
taa omaisuuserää (esim. keskeneräinen tuotanto), johon
asiakkaalla on määräysvalta sitä mukaa kuin omaisuuserä
syntyy tai sitä parannetaan; tai c) yhteisön suoritteesta ei
synny omaisuuserää, jolla olisi yhteisölle vaihtoehtoista
käyttöä, ja yhteisöllä on täytäntöönpantavissa oleva
oikeus saada maksu tarkasteluhetkeen mennessä tuote
tusta suoritteesta. [Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState text
ments

Tilinpäätöksen kattama
ajanjakso

Tilinpäätöslaskelmien tai liitetietojen kattaman ajanjakson tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuvaus.
IAS 1 51 c

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Järjestelyyn kuuluvat varat,
käypä arvo

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypä
arvo. Järjestelyyn kuuluvat varat käsittävät pitkäaikaisia
työsuhde-etuuksia varten perustetun rahaston hallussa
olevat varat ja hyväksyttävät vakuutukset. [Viittaus:
Käypä arvo [member]]

ifrs-full

PlanAssetsMember

member

Järjestelyyn kuuluvat varat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa etuuspohjaisiin järjestelyihin kuulu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
via varoja. Järjestelyyn kuuluvat varat käsittävät: a) pitkä IAS 19 140 a i
aikaisia työsuhde-etuuksia varten perustetun rahaston
hallussa olevat varat; ja b) hyväksyttävät vakuutukset.

Tämä jäsen tarkoittaa yhtenä ajankohtana täytettäviä suo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ritevelvoitteita. Yhteisö täyttää suoritevelvoitteen yhtenä
IFRS 15 125
ajankohtana, jos suoritevelvoitetta ei täytetä ajan
kuluessa. [Viittaus: Suoritevelvoitteet [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

PerformanceObligationsSatis
fiedAtPointInTimeMember

FI

ifrs-full

L 326/878

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 19 57 a

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PlantsMember

member

Kasvit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kasveja.

yleinen käytäntö: IAS 41 41

ifrs-full

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

X duration,
credit

Salkunhoitopalkkioiden ja
muiden hoitopalkkioiden
tuotot

Salkunhoitopalkkioista ja muista hoitopalkkioista kirjatut yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tuotot.

ifrs-full

PortionOfConsidera
tionPaidReceivedConsistingOf
CashAndCashEquivalents

X duration,
credit

Rahavaroista koostuva osuus
maksetusta (tai saadusta)
vastikkeesta

Rahavaroista koostuva osuus maksetusta tai saadusta vas tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tikkeesta liittyen tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja
IAS 7 40 b
koskeviin määräysvallan saamisiin ja menettämisiin. [Viit
taus: Tytäryritykset [member]; Rahavarat; Maksettu (tai
saatu) vastike]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributable
ToDerecognisingRegulatoryDe
ferralAccountBalancesInForm
erSubsidiary

X duration,
credit

Se osuus tytäryritystä koske
van määräysvallan menettä
misen yhteydessä kirjatuista
voitoista (tai tappioista), joka
johtuu aiemman tytäryrityk
sen hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen kir
jaamisesta pois taseesta

Se osuus tytäryritystä koskevan määräysvallan menettä
misestä johtuvista voitoista (tai tappioista), joka johtuu
aiemman tytäryrityksen hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen kirjaamisesta pois taseesta. [Viittaus:
Tytäryritystä koskevan määräysvallan menettämiseen liit
tyen kirjatut voitot (tai tappiot); Hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldot [member]; Tytäryritykset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 B28

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributable
ToRecognisingInvestmentRe
tainedInFormerSubsidiary

X duration,
credit

Se osuus tytäryritystä koske
van määräysvallan menettä
misen yhteydessä kirjatuista
voitoista (tai tappioista), joka
johtuu aiemmassa tytäryri
tyksessä säilytetyn sijoituksen
kirjaamisesta

Se osuus tytäryritystä koskevan määräysvallan menettä
misestä johtuvista voitoista (tai tappioista), joka johtuu
aiemmassa tytäryrityksessä mahdollisesti säilytetyn sijoi
tuksen kirjaamisesta määräysvallan menettämisajankoh
dan käypään arvoon. [Viittaus: Tytäryritystä koskevan
määräysvallan menettämiseen liittyen kirjatut voitot (tai
tappiot); Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 a

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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L 326/879

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Työsuhteen päättymisen jäl
keisistä etuuksista aiheutuvat
kulut, etuuspohjaiset
järjestelyt

Etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvät työsuhteen päätty
misen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat kulut. [Viittaus:
Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 5

ifrs-full

X duration,
PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContributionPlans debit

Työsuhteen päättymisen jäl
keisistä etuuksista aiheutuvat
kulut, maksupohjaiset
järjestelyt

Maksupohjaisiin järjestelyihin liittyvät työsuhteen päätty
misen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat kulut. Maksupoh
jaiset järjestelyt ovat työsuhteen päättymisen jälkeisiä
etuuksia koskevia järjestelyjä, joiden mukaisesti yhteisö
suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle (rahasto),
eikä sillä ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta
suorittaa lisämaksuja, jos rahastolla ei ole riittävästi
varoja kaikkien niiden työsuhde-etuuksien suorittami
seen, jotka perustuvat tarkasteltavana olevan kauden ja
aikaisempien kausien työsuoritukseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDe
finedBenefitPlansMember

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTransac member
tionsMember

Potentiaalisia kantaosakkeita
koskevat liiketoimet
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa potentiaalisia kantaosakkeita koske esimerkki: IAS 10 22 f
via liiketoimia. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember member

Sähköä tuottavat omaisuuse
rät [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk yleinen käytäntö: IAS 16 37
keiden luokkaa, joka edustaa sähköä tuottavia omaisuuse
riä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

Työsuhteen päättymisen jäl
Tämä jäsen edustaa työsuhteen päättymisen jälkeisiä ter
keisiä terveydenhoitoon liitty veydenhoitoon liittyviä etuuksia koskevia järjestelyjä.
viä etuuksia koskevat järjeste [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]
lyt [member]

esimerkki: IAS 19 138 b

Euroopan unionin virallinen lehti

member

FI

ifrs-full

L 326/880

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PrecontractCostsMember

member

Sopimusta edeltävät menot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sopimusta edeltäviä menoja edusta esimerkki: IFRS 15 128 a
vaa omaisuuseräryhmää, joka on kirjattu asiakassopimus
ten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista.
[Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopi
muksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista
menoista]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Etuosakkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman ehtoisia instru
mentteja, joilla on jonkinlainen etuoikeusasema kantao
sakkeisiin nähden mutta joiden etuoikeusasema on vaa
teiden suhteen vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja
huonompi. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfRein
surance

X duration,
credit

Vakuutusmaksutulo, josta on
vähennetty jälleenvakuutus
maksut

Vakuutusmaksutulo, josta on vähennetty kolmansien osa yleinen käytäntö: IAS 1 85
puolten kanssa tehtyjen jälleenvakuutussopimusten
maksut.

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

member

Ennen eräpäivää tapahtuvan
maksun riski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa riskityyppiä, että rahoitusinstru
mentin sopimusosapuoli kärsii taloudellisen tappion,
koska toinen sopimusosapuoli suorittaa takaisinmaksun
odotettua aikaisemmin tai myöhemmin. [Viittaus: Rahoi
tusinstrumentit, luokka [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG32,
esimerkki: IFRS 7 40 a

ifrs-full

Maksetut ennakkomaksut

X instant,
debit

Maksetut ennakkomaksut

Saamiset, jotka edustavat tavaroista tai palveluista ennen
niiden toimittamista suoritettuja maksuja.

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn
come

X instant,
debit

Siirtosaamiset (maksetut
Siirtosaamisten (maksetut ennakkomaksut ja tulojäämä)
yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
ennakkomaksut ja tulojäämä) määrä. [Viittaus: Maksetut ennakkomaksut; Siirtosaamiset
(tulojäämä)]

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn
comeAbstract

yleinen käytäntö: IAS 1 79 a

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/881

Siirtosaamiset (maksetut
ennakkomaksut ja tulojäämä)
[abstract]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PresentationOfLeasesForLessee
Abstract

Vuokrasopimusten esittämi
nen – vuokralle ottaja
[abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

Overlay-lähestymistavan esit
täminen [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefi
tObligationMember

member

Etuuspohjaisen velvoitteen
nykyarvo [member]

Tämä jäsen tarkoittaa etuuspohjaisen velvoitteen nykyar tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
voa. Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo on tarkastelta IAS 19 140 a ii
vana olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuorituk
siin perustuvan velvoitteen täyttämiseksi vaadittavien,
odotettavissa olevien vastaisten maksujen nykyarvo, josta
ei ole vähennetty järjestelyyn kuuluvia varoja.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Aiempi tilinpäätösnormisto
[member]

Kirjanpidon perusta, jota yhteisö on käyttänyt välittö
mästi ennen IFRS-standardien käyttöönottoa. [Viittaus:
IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 24, yleinen käytäntö: IFRS
1 30, tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot: IFRS 1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Aiemmin esitetty [member]

Tämä jäsen tarkoittaa tilinpäätöksissä aiemmin esitettyjä
tietoja (ts. ennen takautuvaa soveltamista tai
oikaisemista).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX
duration

Hintaindeksin muutokset

Yhteisön, jonka toimintavaluutta on hyperinflatorinen,
tilinpäätöstietojen oikaisemiseen käytettävän yleisen hin
taindeksin muutokset.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 29 39 c

FI

ifrs-full
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PricesSpecifiedInForwardAgree X instant,
credit
mentsToPurchaseFinancialAs
setsForCash

Niissä termiinisopimuksissa
määritellyt hinnat, jotka kos
kevat rahoitusvarojen ostoa
käteisvaroja vastaan

Niissä termiinisopimuksissa määritellyt hinnat, jotka kos esimerkki: IFRS 7 B11D b
kevat rahoitusvarojen ostoa käteisvaroja vastaan.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Pääasiallinen toimipaikka

Paikka, jossa yhteisö pääasiassa harjoittaa liiketoimin
taansa.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAs
sociate

text

Osakkuusyrityksen pääasialli Osakkuusyrityksen pääasiallinen toimipaikka. [Viittaus:
nen toimipaikka
Pääasiallinen toimipaikka; Osakkuusyritykset [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEn
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenPro
ducedForPublicUse

text

Sen yhteisön pääasiasiallinen
toimipaikka, jonka konserni
tilinpäätös on yleisesti
saatavissa

Koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
välissä olevan alakonsernin emoyrityksen pääasiasiallinen IAS 27 16 a
toimipaikka, jonka IFRS-standardien mukaisesti laadittu
konsernitilinpäätös on yleisesti saatavissa. [Viittaus: Kon
sernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointOperation

text

Yhteisen toiminnon pääasial
linen toimipaikka

Yhteisen toiminnon pääasiallinen toimipaikka. [Viittaus:
Yhteiset toiminnot [member]; Pääasiallinen toimipaikka]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointVenture

text

Yhteisyrityksen pääasiallinen
toimipaikka

Yhteisyrityksen pääasiallinen toimipaikka. [Viittaus: Pää
asiallinen toimipaikka; Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iii

FI

ifrs-full
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IAS 1 138 a
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iii
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tytäryrityksen pääasiallinen toimipaikka. [Viittaus: Pää
asiallinen toimipaikka; Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 19B b

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Laiminlyönnin todennäköi
syys [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Laiminlyönnin todennäköi
Tämä jäsen edustaa laiminlyönnin todennäköisyyttä, jota
syys, määrittämisessä käytetty käytetään määrittämisessä syöttötietona.
syöttötieto [member]

esimerkki: IFRS 13 93 d,
esimerkki: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Laiminlyönnin todennäköi
syys [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia laiminlyönnin todennäköi
syyksiä.

esimerkki: IFRS 7 IG20C,
esimerkki: IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi X duration,
debit
fiedAsFinancingActivities

Lainojen nostoista saadut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi rahoitukseen

Saaduista lainoista johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus:
Lainat]

esimerkki: IAS 7 17 c

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOwner X duration,
debit
shipInterestsInSubsidiaries

Saadut maksut sellaisista
omistusosuuden muutoksista
tytäryrityksessä, jotka eivät
aiheuta määräysvallan
menetystä

Tuleva rahavirta, joka johtuu sellaisista omistusosuuden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutoksista tytäryrityksessä, jotka eivät aiheuta määräys IAS 7 42 A, tilinpäätöksessä
vallan menetystä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]
esitettävät tiedot: IAS 7 42 B

ifrs-full

ProceedsFromContribution
sOfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Määräysvallattomilta omista
jilta saadut maksut

Määräysvallattomilta omistajilta saadut maksut. [Viittaus:
Määräysvallattomien omistajien osuudet]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

16.12.2019

Tytäryrityksen pääasiallinen
toimipaikka
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ProceedsFromDisposalOfExplo X duration,
rationAndEvaluationAssets
debit

Aktivoitujen etsintä- ja
arviointimenojen luovutuk
sesta saadut maksut

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen luovutuksesta
johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja
arviointimenot [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposa
lOfMiningAssets

X duration,
debit

Kaivostoimintaan liittyvien
omaisuuserien luovutuksesta
saadut maksut

Kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien luovutuksesta
johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Kaivostoimintaan liit
tyvät omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNon X duration,
currentAssetsOrDisposalGroup debit
sClassifiedAsHeldForSaleAnd
DiscontinuedOperations

Myytävänä oleviksi luokitel
tujen pitkäaikaisten omai
suuserien tai luovutettavien
erien ryhmien ja lopetettujen
toimintojen luovutuksesta
saadut maksut

Myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien tai myy yleinen käytäntö: IAS 7 16
tävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmien
ja lopetettujen toimintojen luovutuksesta johtuva tuleva
rahavirta. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Myy
tävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät
[member]; Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset
omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

X duration,
debit

Öljyyn ja kaasuun liittyvien
omaisuuserien luovutuksesta
saadut maksut

Öljyyn ja kaasuun liittyvien omaisuuserien luovutuksesta yleinen käytäntö: IAS 7 16
johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Öljyyn ja kaasun liitty
vät omaisuuserät]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMatu
rityOfAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
debit

Myytävissä olevien rahoitus Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutuksesta tai
varojen luovutuksesta tai
erääntymisestä johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Myytä
erääntymisestä saadut maksut vissä olevat rahoitusvarat]

ProceedsFromCurrentBorrow
ings

ifrs-full

X duration,
debit

FI

Lyhytaikaisten lainojen nostot Otetuista lyhytaikaisista lainoista tuleva rahavirta. [Viit
taus: Lyhytaikaiset lainat]

ifrs-full
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Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOp
tions

Toteutetuista optioista saadut Toteutetuista optioista johtuva tuleva rahavirta.
maksut

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

X duration,
ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancingAc debit
tivities

Julkisista avustuksista saadut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi rahoitukseen

Julkisista avustuksista johtuva tuleva rahavirta, joka luo
kitellaan rahoituksen rahavirraksi. [Viittaus: Julkinen
valta [member]; Julkiset avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 20 28

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Julkisista avustuksista saadut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi investointeihin

Julkisista avustuksista johtuva tuleva rahavirta, joka luo
kitellaan investointien rahavirraksi. [Viittaus: Julkinen
valta [member]; Julkiset avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 20 28

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBond
sNotesAndDebentures

X duration,
debit

Joukkovelkakirjalainojen, lai Joukkovelkakirjalainojen, lainojen ja debentuurien liikkee yleinen käytäntö: IAS 7 17
nojen ja debentuurien liikkee seenlaskusta johtuva tuleva rahavirta.
seenlaskusta saadut maksut

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

X duration,
debit

Kantaosakkeiden liikkeeseen
laskusta saadut maksut

Kantaosakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuva tuleva raha
virta. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPrefer
enceShares

X duration,
debit

Etuosakkeiden liikkeeseenlas
kusta saadut maksut

Etuosakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuva tuleva raha
virta. [Viittaus: Etuosakkeet [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

X duration,
debit

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, muiden aineet yleinen käytäntö: IAS 7 16
tomien hyödykkeiden kuin liikearvon, sijoituskiinteistöjen
ja muiden pitkäaikaisten omaisuuserien luovutuksesta
johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo; Sijoituskiinteistöt; Muut pitkäai
kaiset varat; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

16.12.2019

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden, muiden
aineettomien hyödykkeiden
kuin liikearvon, sijoituskiin
teistöjen ja muiden pitkäai
kaisten omaisuuserien luovu
tuksesta saadut maksut
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bleAssetsOtherThanGoodwill
InvestmentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

FI
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tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Etuoikeudeltaan huonompien Etuoikeudeltaan huonompien velkojen liikkeeseenlaskusta yleinen käytäntö: IAS 7 17
velkojen liikkeeseenlaskusta
johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Huonommassa etuoi
saadut maksut
keusasemassa olevat velat]

ifrs-full

ProceedsFromIssuin
gOtherEquityInstruments

X duration,
debit

Muiden oman pääoman
ehtoisten instrumenttien liik
keeseenlaskusta saadut
maksut

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlas esimerkki: IAS 7 17 a
kusta johtuva tuleva rahavirta, josta yhteisö ei esitä erilli
siä tietoja tilinpäätöksessä tai liitetiedoissa.

ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Osakkeiden liikkeeseenlas
kusta saadut maksut

Osakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuva tuleva rahavirta.

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBor
rowings

X duration,
debit

Pitkäaikaisten lainojen nostot Saaduista pitkäaikaisista lainoista tuleva rahavirta. [Viit
taus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Muiden pitkäaikaisten omai
suuserien myynnistä saadut
maksut, jotka luokitellaan
kuuluviksi investointeihin

esimerkki: IAS 7 16 b

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssue
OfTreasuryShares

X duration,
debit

Omien osakkeiden myynnistä Omien osakkeiden myynnistä tai liikkeeseen laskemisesta yleinen käytäntö: IAS 7 17
tai liikkeeseenlaskusta saadut kertyvä kassavirta. [Viittaus: Omien osakkeiden myynti
maksut
tai liikkeeseenlasku; Omat osakkeet]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologi
calAssets

X duration,
debit

Biologisten hyödykkeiden
myynnistä saadut maksut

Pitkäaikaisten omaisuuserien myynnistä johtuva tuleva
rahavirta, josta yhteisö ei esitä erillisiä tietoja tilinpäätök
sessä tai liitetiedoissa ja joka luokitellaan investointien
rahavirraksi. [Viittaus: Varat]

esimerkki: IAS 7 17 a

Biologisten hyödykkeiden myynnistä johtuva tuleva raha yleinen käytäntö: IAS 7 16
virta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

L 326/887

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ProceedsFromIssueOfSubordi
natedLiabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangi
bleAssetsClassifiedAsInvestin
gActivities

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Aineettomien hyödykkeiden
myynnistä saadut maksut,
jotka luokitellaan kuuluviksi
investointeihin

Aineettomien hyödykkeiden myynnistä johtuva tuleva
rahavirta, joka luokitellaan investointien rahavirraksi.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 7 16 b

ProceedsFromSalesOfInterestsI X duration,
nAssociates
debit

Osakkuusyritysosuuksien
myynnistä saadut maksut

Osakkuusyritysosuuksien myynnistä johtuva tuleva raha yleinen käytäntö: IAS 7 16
virta. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentProperty

X duration,
debit

Sijoituskiinteistöjen myyn
nistä saadut maksut

Sijoituskiinteistöjen myynnistä johtuva tuleva rahavirta.
[Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
debit

Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävien sijoitusten
myynnistä saadut maksut

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten myyn yleinen käytäntö: IAS 7 16
nistä johtuva tuleva rahavirta. [Viittaus: Pääomaosuusme
netelmällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
debit

Sijoitusten myynnistä saadut
maksut pääomaosuusmene
telmällä käsiteltäviä sijoituk
sia lukuun ottamatta

Sijoitusten myynnistä johtuva tuleva rahavirta pääomao
suusmenetelmällä käsiteltäviä sijoituksia lukuun otta
matta. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät
sijoitukset; Muut sijoitukset kuin pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Aineellisten käyttöomaisuus Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä joh esimerkki: IAS 7 16 b
hyödykkeiden myynnistä saa tuva tuleva rahavirta, joka luokitellaan investointien raha
dut maksut, jotka luokitellaan virraksi. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]
kuuluviksi investointeihin

FI

X duration,
debit

Nimike
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusinstrumenttien
myynnistä tai erääntymisestä
saadut maksut, jotka luokitel
laan kuuluviksi
investointeihin

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Siirroista saadut maksut ajan Rahoitusvarojen siirrosta saadut maksut ajanjaksolla,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jaksolla, jona siirtoja tapahtui jona siirtoja tapahtui eniten kyseisellä raportointikau
IFRS 7 42G c iii
eniten
della, kun raportointikaudella tapahtuneista (taseesta pois
kirjaamisen edellytykset täyttävistä) siirroista saatujen
maksujen kokonaismäärä ei jakautunut tasaisesti rapor
tointikaudelle. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Lyhytaikaiset tuotantotarvik
keet

Tuotantoprosessissa käytettäväksi tarkoitettuja tarvikkeita esimerkki: IAS 1 78 c, yleinen
edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viit
käytäntö: IAS 2 37
taus: Vaihto-omaisuus]

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Tuotteet ja palvelut [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 32

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

member

Tuotteet ja palvelut [member] Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön tuotteita ja palveluja.
Lisäksi se edustaa ”Tuotteet ja palvelut” -akselin vakioar
voa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 15 B89 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Asiantuntijapalkkioista aiheu Asiantuntijapalveluista maksetut tai maksettavat palkkiot. yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tuvat kulut

Rahoitusinstrumenttien myynnistä tai erääntymisestä joh yleinen käytäntö: IAS 7 16
tuva tuleva rahavirta, joka luokitellaan investointien raha
virraksi. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

L 326/889

X duration,
debit
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ProceedsFromSalesOrMaturity
OfFinancialInstrumentsClassi
fiedAsInvestingActivities

FI

ifrs-full
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

Nimike

Voitto (tai tappio)

Kaikkien jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin liittyvien
tuottojen ja kulujen erotus, jossa ei oteta huomioon
muita laajan tuloksen eriä. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 d i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 81A a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 7 18 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 1 24 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 32 a ii, esimerkki: IFRS 12
B10 b, esimerkki: IFRS 17 113 b
– Voimaantulo 1.1.2021,
esimerkki: IFRS 4 39L e –
Voimaantulo, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23

Määräysvallattomille omistajille kuuluva jatkuvien ja
lopetettujen toimintojen voitto (tai tappio). [Viittaus:
Voitto (tai tappio); Määräysvallattomien omistajien
osuudet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 81B a i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 12 e

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Voittoa (tai tappiota) osoit
tava laskelma [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAb
stract

Voiton (tai tappion) jakautu
minen [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille kuuluva voitto (tai
tappio)

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tity

X duration,
credit

Emoyrityksen kantaosakkei Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto
den omistajille kuuluva voitto (tai tappio). [Viittaus: Voitto (tai tappio)]
(tai tappio)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 a

16.12.2019

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

Viitteet

FI

Dokumentaation nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityAbstract

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Emoyrityksen kantaosakkei Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den omistajille kuuluva voitto (tai tappio), kun otetaan huomioon kaikki laimentavat
IAS 33 70 a
(tai tappio) laimennusvaiku potentiaaliset kantaosakkeet. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]
tukset huomioituina

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwn
ersOfParent

X duration,
credit

Emoyrityksen omistajille kuu Emoyrityksen omistajille kuuluva jatkuvien ja lopetettu
luva voitto (tai tappio)
jen toimintojen voitto (tai tappio). [Viittaus: Voitto (tai
tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 81B a ii

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Voitto (tai tappio) ennen
veroja

Voitto (tai tappio) ennen verokuluja tai -tuottoja. [Viit
taus: Voitto (tai tappio)]

esimerkki: IAS 1 103, esimerkki:
IAS 1 102, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 33 b i,
esimerkki: IFRS 8 28 b, esimerkki:
IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOp
erations

X duration,
credit

Jatkuvan toiminnan voitto
(tai tappio)

Jatkuvan toiminnan voitto (tai tappio). [Viittaus: Jatkuva
toiminta [member]; Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 81A a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B12
b vi, tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot: IFRS 8 28 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOp X duration,
erationsAttributableToNoncon credit
trollingInterests

FI

Emoyrityksen kantaosakkei
den omistajille kuuluva voitto
(tai tappio) [abstract]

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
L 326/891

Määräysvallattomille omista Määräysvallattomille omistajille kuuluva jatkuvan toimin esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 11,
jille kuuluva jatkuvan toimin nan voitto (tai tappio). [Viittaus: Jatkuvan toiminnan
esimerkki: IFRS 5 33 d
nan voitto (tai tappio)
voitto (tai tappio); Määräysvallattomien omistajien
osuudet]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Emoyrityksen kantaosakkei Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva jatku
den omistajille kuuluva jatku van toiminnan voitto (tai tappio). [Viittaus: Jatkuva toi
van toiminnan voitto (tai
minta [member]; Jatkuvan toiminnan voitto (tai tappio)]
tappio)

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOp
erationsAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Emoyrityksen kantaosakkei
den omistajille kuuluva jatku
van toiminnan voitto (tai tap
pio) laimennusvaikutukset
huomioituina

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva jatku tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
van toiminnan voitto (tai tappio), kun otetaan huomioon IAS 33 70 a
kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet. [Viittaus:
Jatkuvan toiminnan voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
Operations

X duration,
credit

Lopetettujen toimintojen
voitto (tai tappio)

Lopetettujen toimintojen voitto (tai tappio). [Viittaus:
Lopetetut toiminnot [member]; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Määräysvallattomille omista
jille kuuluva lopetettujen toi
mintojen voitto (tai tappio)

Määräysvallattomille omistajille kuuluva lopetettujen toi esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 11,
mintojen voitto (tai tappio). [Viittaus: Lopetettujen toi
esimerkki: IFRS 5 33 d
mintojen voitto (tai tappio); Määräysvallattomien omista
jien osuudet]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tity

X duration,
credit

Emoyrityksen kantaosakkei
den omistajille kuuluva lope
tettujen toimintojen voitto
(tai tappio)

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva lope tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettujen toimintojen voitto (tai tappio). [Viittaus: Lopetet IAS 33 70 a
tujen toimintojen voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 a

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 ea, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 98 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B12 b vii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 5 33 a

16.12.2019

X duration,
credit
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ProfitLossFromContinuingOp
erationsAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tity

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Emoyrityksen kantaosakkei
den omistajille kuuluva lope
tettujen toimintojen voitto
(tai tappio) laimennusvaiku
tukset huomioituina

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva lope
tettujen toimintojen voitto (tai tappio), kun otetaan huo
mioon kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet.
[Viittaus: Lopetettujen toimintojen voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 a

esimerkki: IAS 32 IE33, yleinen
käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi X duration,
ties
credit

Liiketoiminnan voitto (tai
tappio)

Yhteisön liiketoiminnan voitto (tai tappio). [Viittaus:
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
X duration,
mentInRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Voitto (tai tappio), mukaan
lukien voittoon tai tappioon
liittyvä hintasääntelystä joh
tuvien siirtyvien erien saldo
jen nettomuutos sekä siihen
liittyvän laskennallisen veron
nettomuutos

Voitto (tai tappio), johon sisältyy voittoon tai tappioon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldo
IFRS 14 23
jen nettomuutos sekä siihen liittyvän laskennallisen veron
nettomuutos. [Viittaus: Voittoon tai tappioon liittyvä hin
tasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto
muutos; Voittoon tai tappioon liittyvästä hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutoksesta joh
tuva laskennallisen veron nettomuutos; Voitto (tai
tappio)]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
X duration,
mentInRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAt
tributableToNoncontrollingIn
terests

Määräysvallattomille omista
jille kuuluva voitto (tai tap
pio), mukaan lukien voittoon
tai tappioon liittyvä hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldojen netto
muutos sekä siihen liittyvän
laskennallisen veron
nettomuutos

Määräysvallattomille omistajille kuuluva voitto (tai tap
esimerkki: IFRS 14 IE1, esimerkki:
pio), johon sisältyy voittoon tai tappioon liittyvä hinta
IFRS 14 23
sääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuu
tos sekä siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuu
tos. [Viittaus: Voitto (tai tappio), mukaan lukien voittoon
tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos sekä siihen liittyvän lasken
nallisen veron nettomuutos; Määräysvallattomien omista
jien osuudet]

L 326/893

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOrdi
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tityIncludingDilutiveEffects
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X duration,
credit

Nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Hankinnan kohteen hankinta- Laajaan konsernituloslaskelmaan sisältyvä hankinnan
kohteen hankinta-ajankohdan jälkeinen voitto (tai tap
ajankohdan jälkeinen voitto
(tai tappio)
pio). [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X duration,
credit

Syntyneen yhteisökokonai
suuden voitto (tai tappio)
ikään kuin yhdistäminen olisi
toteutunut kyseisen tilikau
den alussa

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServices
ForFinancialAsset2011

X duration,
credit

Rahoitusvaroja vastaan toimi Palvelutoimilupajärjestelyissä rahoitusvaroja vastaan toi
tetuista rakentamispalveluista mitetuista rakentamispalveluista kirjattu voitto (tai tap
kirjattu voitto (tai tappio)
pio). [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member];
Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServices
ForIntangibleAsset2011

X duration,
credit

Aineettomia hyödykkeitä vas
taan toimitetuista rakentamis
palveluista kirjattu voitto (tai
tappio)

Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto (tai tappio),
esimerkki: IFRS 14 IE1, esimerkki:
johon sisältyy voittoon tai tappioon liittyvä hintasäänte IFRS 14 23
lystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos sekä
siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos. [Viit
taus: Voitto (tai tappio), mukaan lukien voittoon tai tap
pioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldojen nettomuutos sekä siihen liittyvän laskennallisen
veron nettomuutos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 q i

Syntyneen yhteisökokonaisuuden voitto (tai tappio) ikään tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuin kaikki vuoden aikana tapahtuneet liiketoimintojen
IFRS 3 B64 q ii
yhdistämiset olisivat toteutuneet kyseisen tilikauden
alussa. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [mem
ber]; Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6A

Palvelutoimilupajärjestelyissä aineettomia hyödykkeitä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vastaan toimitetuista rakentamispalveluista kirjattu voitto SIC 29 6A
(tai tappio). [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [mem
ber]; Voitto (tai tappio)]

16.12.2019

Emoyrityksen omistajille kuu
luva voitto (tai tappio),
mukaan lukien voittoon tai
tappioon liittyvä hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldojen nettomuutos
sekä siihen liittyvän lasken
nallisen veron nettomuutos
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ProfitLossIncludingNetMove
X duration,
mentInRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAttributable
ToOwnersOfParent

FI

ifrs-full

Viitteet

L 326/894

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ProfitsLossesOnDisposalOfIn
vestmentsAndChangesInValue
OfInvestments

X duration,
credit

Luovutusvoitto (tai -tappio)
sijoituksista sekä sijoitusten
arvonmuutokset

Luovutusvoitto (tai -tappio) sijoituksista sekä sijoitusten
arvonmuutokset. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b ix

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Ohjelmointiin liittyvät varat

Ohjelmointiin liittyvät varat. [Viittaus: Varat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Kiinteistöt, järjestelyyn kuulu Kiinteistöjen etuuspohjaisten järjestelyjen käyvästä
esimerkki: IAS 19 142 d
vien varojen käypään arvoon arvosta muodostama määrä. [Viittaus: Järjestelyyn kuulu
sisältyvä määrä
vat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementExpense

X duration,
debit

Kiinteistöjen kehittämisestä ja Kiinteistöjen kehittämisestä ja projektinhallinnasta aiheu
projektinhallinnasta aiheutu tuvat kulut.
vat kulut

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementIncome

X duration,
credit

Kiinteistöjen kehittämisestä ja Kiinteistöjen kehittämisestä ja projektinhallinnasta synty
projektinhallinnasta syntyvät vät tuotot.
tuotot

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdi X instant,
naryCourseOfBusiness
debit

Kiinteistö, joka on tarkoitettu Kiinteistöt, jotka on tarkoitettu myytäväksi yhteisön
myytäväksi tavanomaisessa
tavanomaisessa liiketoiminnassa. Kiinteistö on maa-alue
liiketoiminnassa
tai rakennus – tai rakennuksen osa – tai ne molemmat.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyManagementExpense

Kiinteistönhoitoon liittyvät
kulut

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

L 326/895

Kiinteistönhoitoon liittyvät kulut. Kiinteistö on maa-alue
tai rakennus – tai rakennuksen osa – tai ne molemmat.

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
debit

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
debit

Nimike

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

Dokumentaation nimike

Viitteet

PropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusAxis

axis

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet operatiivisen
vuokraustilanteen mukaan
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusMem
ber

member

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet operatiivisen
vuokraustilanteen mukaan
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia aineellisia käyttöomaisuus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hyödykkeitä, jotka vuokralle antaja on jaotellut operatii IFRS 16 95
visen vuokraustilanteen mukaan. Lisäksi se edustaa
”Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet operatiivisen vuo
kraustilanteen mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, uudelleenarvos
tetut omaisuuserät, hankinta
menoon perustuen

Määrä, johon aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olisi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kirjattu, jos uudelleenarvostetut omaisuuserät olisi mer
IAS 16 77 e
kitty taseeseen hankintamenomallin mukaisesti. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountOfAssetsRe
tiredFromActiveUse

X instant,
debit

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, hyödykkeet,
jotka on poistettu aktiivisesta
käytöstä ja joita ei ole luoki
teltu myytävänä oleviksi

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, jotka on poistettu
aktiivisesta käytöstä ja joita ei ole luokiteltu myytävänä
oleviksi IFRS 5:n mukaisesti. [Viittaus: Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

FI

Aineelliset omaisuuserät, joita: a) käytetään tavaroiden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
valmistamiseen tai palvelujen tuottamiseen, vuokrataan
IAS 1 54 a, tilinpäätöksessä
ulkopuolisille tai käytetään hallinnollisiin tarkoituksiin; ja esitettävät tiedot: IAS 16 73 e
b) odotetaan käytettävän useammalla kuin yhdellä
kaudella.

ifrs-full

L 326/896

Etuliite

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet [abstract]
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 95

esimerkki: IAS 16 79 c
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountOfReval
uedAssets

X instant,
debit

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, uudelleenarvos
tetut omaisuuserät

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, jotka on merkitty
taseeseen uudelleenarvostukseen perustuviin arvoihin.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx X instant,
pendituresRecognisedForCon
debit
structions

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, keskeneräisiin
hyödykkeisiin kirjatut menot

Keskeneräisen aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
janpitoarvoon sisältyvät menot. [Viittaus: Kirjanpitoarvo IAS 16 74 b
[member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
FairValueUsedAsDeemedCost

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, käypä arvo ole
tushankintamenona

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, joiden käypää
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvoa on käytetty niiden oletushankintamenona avaa
IFRS 1 30
vassa IFRS-taseessa. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
X instant,
GrossCarryingAmountFullyDe debit
preciated

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, loppuun poistet
tujen mutta edelleen käytössä
olevien omaisuuserien brut
tomääräinen kirjanpitoarvo

Loppuun poistettujen mutta edelleen käytössä olevien
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden bruttomääräi
nen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Bruttomääräinen kirjanpi
toarvo [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

member

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisia käyttöomaisuushyödyk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keitä. Lisäksi se edustaa ”Aineellisten käyttöomaisuushyö IAS 16 73, esimerkki: IAS 36
dykkeiden luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä 127, esimerkki: IFRS 16 53
ei käytetä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
NotSubjectToOperatingLeases
Member

member

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, jotka eivät ole
operatiivisten vuokrasopi
musten kohteena [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisia käyttöomaisuushyödyk
keitä, jotka eivät ole operatiivisten vuokrasopimusten
kohteena. Operatiivinen vuokrasopimus on vuokrasopi
mus, joka ei siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle
ominaisia riskejä ja etuja kaikilta olennaisilta osin. [Viit
taus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 77
FI

esimerkki: IAS 16 79 b
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 95
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Velkojen vakuudeksi pantatut Velkojen vakuudeksi pantatut aineelliset käyttöomaisuus
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
hyödykkeet
keet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 74 a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista aineellisista
aineelliset käyttöomaisuus
käyttöomaisuushyödykkeistä hankinta-ajankohtana kir
hyödykkeet
jattu määrä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 i,
esimerkki: IFRS 3 IE72

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRestrictionsOnTitle

X instant,
debit

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, omistusrajoitus
ten alaiset

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationSurplus

ifrs-full

ifrs-full

FI

ifrs-full

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvä uudel
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
leenarvostusrahasto. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuus IAS 16 77 f
hyödykkeet; Uudelleenarvostusrahasto]

PropertyPlantAndEquip
member
mentSubjectToOperatingLeases
Member

Operatiivisten vuokrasopi
musten kohteena olevat
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa operatiivisten vuokrasopimusten
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kohteena olevia aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.
IFRS 16 95
Operatiivinen vuokrasopimus on vuokrasopimus, joka ei
siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä
ja etuja kaikilta olennaisilta osin. [Viittaus: Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet]

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

Tilapäisesti käyttämättöminä
olevat aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet

Tilapäisesti käyttämättöminä olevat aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet. [Viittaus: Aineelliset käyttöomai
suushyödykkeet]

X instant,
debit

esimerkki: IAS 16 79 a

16.12.2019

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, uudelleenarvos
tusrahasto
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Omistusrajoitusten alaiset aineelliset käyttöomaisuushyö tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dykkeet. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet] IAS 16 74 a

Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet, uudelleenarvos
tus [abstract]

X instant,
credit

L 326/898

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Kiinteistöpalvelusta aiheutu
neet kulut

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Kiinteistöpalvelusta syntyneet Kiinteistöpalveluihin liittyvistä maksuista syntyneet
tuotot
tuotot.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
Expense

X duration,
credit

Kiinteistöpalvelusta syntyvät
tuotot (tai kulut)

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
ExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Kiinteistöverokulut

Perityistä kiinteistöveroista aiheutuvat kulut. Kiinteistö on yleinen käytäntö: IAS 1 85
maa-alue tai rakennus – tai rakennuksen osa – tai
molemmat.

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInAssociate

X.XX
duration

Omistusosuus osakkuusyri
tyksessä

Yhteisön omistusosuus osakkuusyrityksessä. [Viittaus:
Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInJointOperation

X.XX
duration

Omistusosuus yhteisessä
toiminnossa

Yhteisön omistusosuus yhteisessä toiminnossa. [Viittaus:
Yhteiset toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

Kiinteistöpalvelusta syntyneet
tuotot (tai kulut) [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

Kiinteistöpalvelusta syntyvät tuotot tai kulut. [Viittaus:
Kiinteistöpalvelusta aiheutuvat kulut; Kiinteistöpalvelusta
syntyvät tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

Kiinteistöpalveluihin liittyvistä maksuista aiheutuneet
kulut.

16.12.2019

Etuliite

L 326/899

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

FI

Elementin nimi / URI-rooli

L 326/900

Etuliite

X.XX
duration

Omistusosuus yhteisyrityk
sessä

Yhteisön omistusosuus yhteisyrityksessä. [Viittaus:
Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInSubsidiary

X.XX
duration

Omistusosuus tytäryrityk
sessä

Yhteisön omistusosuus tytäryrityksessä. [Viittaus: Tytäry
ritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter X.XX
estsHeldByNoncontrollingInter duration
ests

Määräysvallattomien omista
jien omistusosuus

Määräysvallattomien omistajien omistusosuus tytäryrityk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sessä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Määräysvallatto IFRS 12 12 c
mien omistajien osuudet]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeld X.XX
InAssociate
duration

Osuus äänioikeuksista osak
kuusyrityksessä

Yhteisön osuus äänioikeuksista osakkuusyrityksessä.
[Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

ifrs-full

ProportionOfVotingPower
HeldInSubsidiary

Osuus äänioikeuksista tytäry Yhteisön osuus äänioikeuksista tytäryrityksessä. [Viittaus: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rityksessä
Tytäryritykset [member]]
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B c

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld X.XX
ByNoncontrollingInterests
duration

X.XX
duration

Määräysvallattomien omista
jien osuus äänioikeuksista

Määräysvallattomien omistajien osuus äänioikeuksista
tytäryrityksessä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Mää
räysvallattomien omistajien osuudet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12 d

16.12.2019

ProportionOfOwnershipInter
estInJointVenture
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ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ProportionOfVotingRightsHeld X.XX
duration
InJointOperation

Osuus äänioikeuksista yhtei
sessä toiminnossa

Yhteisön osuus äänioikeuksista yhteisessä toiminnossa.
[Viittaus: Yhteiset toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld X.XX
InJointVenture
duration

Osuus äänioikeuksista yhteis Yhteisön osuus äänioikeuksista yhteisyrityksessä. [Viit
yrityksessä
taus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b iii,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Luottositoumuksia varten
tehty varaus [member]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Käytöstä poistamiseen, alku Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttami
peräiseen tilaan palauttami
seen ja kunnostamiseen liittyviä menoja varten tehty
seen ja kunnostamiseen liitty varaus. [Viittaus: Muut varaukset]
viä menoja varten tehty
varaus

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilita
tionCostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

esimerkki: IAS 37 D Esimerkit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
esimerkki: IAS 37 87
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Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön antamia luottositoumuk
sia varten tehtyä varausta. [Viittaus: Muut varaukset
[member]]

Käytöstä poistamiseen, alku
peräiseen tilaan palauttami
seen ja kunnostamiseen liitty
viä menoja varten tehty
varaus [abstract]

member

Tämä jäsen tarkoittaa käytöstä poistamiseen, alkuperäi
seen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviä
menoja varten tehtyä varausta. [Viittaus: Muut varaukset
[member]]

esimerkki: IAS 37 D Esimerkit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
esimerkki: IAS 37 87
L 326/901

Käytöstä poistamiseen, alku
peräiseen tilaan palauttami
seen ja kunnostamiseen liitty
viä menoja varten tehty
varaus [member]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Veroja varten tehty varaus
tuloveroa lukuun ottamatta
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa veroja varten tehtyä varausta tulo yleinen käytäntö: IAS 37 84
veroa lukuun ottamatta. Tuloveroilla tarkoitetaan kaikkia
kotimaisia ja ulkomaisia veroja, jotka perustuvat verotet
tavaan tuloon. Tuloveroihin kuuluvat myös ne verot, esi
merkiksi lähdeverot, jotka tytär-, osakkuus- tai yhteisjär
jestely maksaa jakaessaan voittoja raportoivalle yhteisölle.
[Viittaus: Muut varaukset [member]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralByEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Yhteisön antamat takaukset
tai muut vakuudet, lähipiiri
liiketoimet

Yhteisön lähipiiriliiketoimissa antamat takaukset tai muut esimerkki: IAS 24 21 h
vakuudet. [Viittaus: Takaukset [member]; Lähipiiri
[member]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Yhteisön saamat takaukset tai Yhteisön lähipiiriliiketoimissa saamat takaukset tai muut
muut vakuudet, lähipiiriliike vakuudet. [Viittaus: Takaukset [member]; Lähipiiri
toimet
[member]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Varaukset

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabil
ityAdequacyTests

esimerkki: IAS 24 21 h

Velat, joiden toteutumisajankohta tai määrä on epävarma. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 l
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ProvisionForTaxesOtherThanIn member
comeTaxMember

FI

ifrs-full

L 326/902

Etuliite

Varaukset [abstract]

X instant,
credit

esimerkki: IFRS 4 IG22 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

Velan riittävyystesteistä johtu Varaukset, jotka johtuvat sitä koskevasta arviosta, onko
vat varaukset
vakuutusvelan kirjanpitoarvoa tarpeen suurentaa (tai sii
hen liittyvien aktivoitujen hankintamenojen tai aineetto
mien hyödykkeiden kirjanpitoarvoa pienentää) tulevai
suuden rahavirtoja koskevan tarkastelun perusteella.
[Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Varaukset]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lähipiiriliiketoimista johtu
Lähipiiriliiketoimista johtuviin avoimiin saldoihin liittyvät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
viin avoimiin saldoihin liitty epävarmoja saamisia koskevat varaukset. [Viittaus:
IAS 24 18 c
vät epävarmoja saamisia kos Varaukset]
kevat varaukset

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

Työsuhde-etuuksia koskevat
varaukset

Työsuhde-etuuksia koskevat varaukset. [Viittaus: Työ
suhde-etuuksista aiheutuvat kulut; Varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 78 d

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpartici X instant,
patingBenefits
credit

Varaukset sellaisia etuuksia
varten, joihin ei liity oikeuk
sia osuuteen ylijäämästä

Varaukset sellaisia etuuksia varten, joihin ei liity oikeuk
sia osuuteen ylijäämästä. [Viittaus: Varaukset]

esimerkki: IFRS 4 IG22 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
debit

Käytetyt varaukset, muut
varaukset

Muiden varausten käytetyt määrät (ts. toteutuneet ja
varausta vastaan kirjatut). [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 c

ifrs-full

PurchasedCallOptionsMember

member

Ostetut osto-optiot [member] Tämä jäsen tarkoittaa ostettuja johdannaisinstrumentteja, esimerkki: IFRS 7 IG40B,
jotka tuottavat yhteisölle oikeuden mutta ei velvollisuutta esimerkki: IFRS 7 B33
ostaa kohde-etuutena oleva omaisuuserä etukäteen määri
tettyyn hintaan. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Myytävissä olevien rahoitus
varojen ostaminen

X instant,
credit

yleinen käytäntö: IAS 7 16 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

L 326/903

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ostamisesta johtuva
lähtevä rahavirta. [Viittaus: Myytävissä olevat
rahoitusvarat]
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ProvisionsForDoubtfulDebtsRe X instant,
latedToOutstandingBalance
credit
sOfRelatedPartyTransaction

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 7 16

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Biologisten hyödykkeiden
ostaminen

Biologisten hyödykkeiden ostamisesta johtuva lähtevä
rahavirta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndE
valuationAssets

X duration,
credit

Aktivoitujen etsintä- ja
arviointimenojen ostaminen

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen ostamisesta joh yleinen käytäntö: IAS 7 16
tuva lähtevä rahavirta. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja
arviointimenot [member]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Rahoitusinstrumenttien osta Rahoitusinstrumenttien ostamisesta johtuva lähtevä raha yleinen käytäntö: IAS 7 16
minen, joka luokitellaan kuu virta. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]
luvaksi investointeihin

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Aineettomien hyödykkeiden
ostaminen, joka luokitellaan
kuuluvaksi investointeihin

Aineettomien hyödykkeiden ostamisesta johtuva lähtevä
rahavirta, joka luokitellaan investointien rahavirraksi.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 7 16 a

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates X duration,
credit

Osakkuusyritysosuuksien
ostaminen

Osakkuusyritysosuuksien ostamisesta johtuva lähtevä
rahavirta. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

Osuuksien ostaminen pää
omaosuusmenetelmällä käsi
teltävissä sijoituksissa

Lähtevä rahavirta, joka johtuu osuuksien ostamisesta
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävissä sijoituksissa.
[Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät
sijoitukset]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

FI

ifrs-full

Euroopan unionin virallinen lehti

X duration,
credit

L 326/904

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Sijoituskiinteistöjen ostot

Sijoituskiinteistöjen ostamisesta johtuva lähtevä rahavirta. yleinen käytäntö: IAS 7 16
[Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

PurchaseOfInvest
mentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Sijoitusten ostaminen pää
omaosuusmenetelmällä käsi
teltäviä sijoituksia lukuun
ottamatta

Lähtevä rahavirta, joka johtuu sijoitusten ostamisesta
pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviä sijoituksia lukuun
ottamatta. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltä
vät sijoitukset; Muut sijoitukset kuin pääomaosuusmene
telmällä käsiteltävät sijoitukset]

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Kaivostoimintaan liittyvien
omaisuuserien ostaminen

Kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien ostamisesta
yleinen käytäntö: IAS 7 16
johtuva lähtevä rahavirta. [Viittaus: Kaivostoimintaan liit
tyvät omaisuuserät]

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Öljyyn ja kaasuun liittyvien
omaisuuserien ostaminen

Öljyyn ja kaasuun liittyvien omaisuuserien ostoista joh
yleinen käytäntö: IAS 7 16
tuva lähtevä rahavirta. [Viittaus: Öljyyn ja kaasun liittyvät
omaisuuserät]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Muiden pitkäaikaisten omai
suuserien ostaminen, joka
luokitellaan kuuluvaksi
investointeihin

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostamisesta johtuva lähtevä
rahavirta, jota yhteisö ei esitä erikseen samassa laskel
massa tai liitetiedossa ja joka luokitellaan investointien
rahavirraksi. [Viittaus: Varat]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden ostaminen,
joka luokitellaan kuuluvaksi
investointeihin

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ostamisesta
esimerkki: IAS 7 16 a
johtuva lähtevä rahavirta, joka luokitellaan investointien
rahavirraksi. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 16
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esimerkki: IAS 7 16 a

L 326/905

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden, muiden
aineettomien hyödykkeiden
kuin liikearvon, sijoituskiin
teistöjen ja muiden pitkäai
kaisten omaisuuserien
ostaminen

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Omien osakkeiden ostaminen Omien osakkeiden ostamisesta johtuva oman pääoman
vähennys. [Viittaus: Omat osakkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Ostot, käypä arvo,
omaisuuserät

Omaisuuserien ostoista johtuva omaisuuserien käyvän
arvon lisäys. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Ostot, käypä arvo, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ostoista johtuva yhteisön omien oman pääoman ehtois IFRS 13 93 e iii
ten instrumenttien käyvän arvon lisäys. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
credit

Ostot, käypä arvo, velat

Velkojen ostoista johtuva velkojen käyvän arvon lisäys.
[Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty X duration,
Transactions
debit

Tavaroiden ostot, lähipiirilii
ketoimet

Yhteisön lähipiiriliiketoimissa ostamat tavarat. [Viittaus:
Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 a

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, muiden aineet yleinen käytäntö: IAS 7 16
tomien hyödykkeiden kuin liikearvon, sijoituskiinteistöjen
ja muiden pitkäaikaisten omaisuuserien ostamisesta joh
tuva lähtevä rahavirta. [Viittaus: Muut aineettomat hyö
dykkeet kuin liikearvo; Sijoituskiinteistöt; Muut pitkäai
kaiset varat; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

16.12.2019

X duration,
credit
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PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOtherNon
currentAssets

FI

ifrs-full

L 326/906

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

QualitativeAssessmentOfEsti
matedEffectOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

text

Laadullinen arvio IFRS 15:tä
takautuvasti sovellettaessa
käytettyjen käytännön apu
keinojen arvioidusta
vaikutuksesta

Laadullinen arvio niiden käytännön apukeinojen arvioi
dusta vaikutuksesta, joita on käytetty sovellettaessa IFRS
15:tä takautuvasti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 C6 b

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActiviti
esThatPermittedInsurerToRe
assessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnect
edWithInsurance

text

Laadullinen kuvaus sellaisen
toiminnoissa tapahtuneen
muutoksen vaikutuksesta
tilinpäätökseen, jonka perus
teella vakuutuksenantaja pys
tyi arvioimaan uudelleen, liit
tyvätkö sen toiminnot pää
asiallisesti vakuuttamiseen

Laadullinen kuvaus sellaisen toiminnoissa tapahtuneen
muutoksen vaikutuksesta tilinpäätökseen, jonka perus
teella vakuutuksenantaja pystyi arvioimaan uudelleen,
liittyvätkö sen toiminnot pääasiallisesti vakuuttamiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C c iii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec text
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActivitiesTha
tResultedInInsurerNo
LongerQualifyingToApplyTem
poraryExemptionFromIFRS9

Laadullinen kuvaus sellaisen
toiminnoissa tapahtuneen
muutoksen vaikutuksesta
tilinpäätökseen, jonka seu
rauksena vakuutuksenantaja
ei enää täytä edellytyksiä
väliaikaiselle vapautukselle
IFRS 9:stä

Laadullinen kuvaus sellaisen toiminnoissa tapahtuneen
muutoksen vaikutuksesta tilinpäätökseen, jonka seurauk
sena vakuutuksenantaja ei enää täytä edellytyksiä väliai
kaiselle vapautukselle IFRS 9:stä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39D c – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

text

Laadulliset tiedot taseesta
pois kirjattuihin rahoitusva
roihin säilyneestä intressistä

Yhteisöllä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säily tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nyttä intressiä koskevat laadulliset tiedot, joilla selitetään IFRS 7 42E f
ja tuetaan edellytettyjä tilinpäätöksessä esitettäviä määräl
lisiä tietoja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

L 326/907

ifrs-full

Kiinteistöjen tai muiden
Yhteisön lähipiiriliiketoimissa ostamat kiinteistöt ja muut esimerkki: IAS 24 21 b
omaisuuserien ostot, lähipiiri omaisuuserät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]
liiketoimet

Euroopan unionin virallinen lehti

PurchasesOfPropertyAn
X duration,
dOtherAssetsRelatedPartyTrans debit
actions
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Laadulliset tiedot yhteisön
pääoman hallintaa koskevista
tavoitteista, periaatteista ja
prosesseista

Laadulliset tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tavoitteista, periaatteista ja prosesseista. Niihin tulee sisäl IAS 1 135 a
tyä kuvaus siitä, mitä se hallinnoi pääomana, yhteisöön
sovellettavien ulkopuolisten pääomavaatimusten luonne
ja tieto siitä, miten näitä vaatimuksia hallitaan sekä tieto
siitä, millä keinoin yhteisö saavuttaa pääoman hallintaa
koskevat tavoitteensa. [Viittaus: Pääomavaatimukset
[member]]

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
SensitivityAndInformation
AboutThoseTermsAndCondi
tionsOfInsuranceContract
sThatHaveMaterialEffect

text

Laadulliset tiedot herkkyy
destä ja tiedot sellaisista
vakuutussopimusten
ehdoista, joilla on olennainen
vaikutus

Laadulliset tiedot herkkyydestä vakuutusriskille ja tiedot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sellaisista vakuutussopimusten ehdoista, jotka vaikuttavat IFRS 4 39 A b – Voimassaolon
olennaisesti vakuutuksenantajan vastaisten rahavirtojen
päättymispäivä 1.1.2021
määrään, ajoitukseen ja epävarmuuteen. [Viittaus: Vakuu
tussopimustyypit [member]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Vaihteluväli [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithin
text
WhichFairValueIsLikely
ToLieForBiologicalAssetsAtCost

Arvioitu vaihteluväli, jolle
biologisten hyödykkeiden
käypä arvo todennäköisesti
osuu, hankintamenoon
perustuen

Arvioitu vaihteluväli, jolle biologisten hyödykkeiden
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käypä arvo hyvin todennäköisesti osuu, kun niiden käypä IAS 41 54 c
arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, ja yhteisö arvos
taa ne kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla
vähennettyyn hankintamenoon. [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 B6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö:
IFRS 7 7

16.12.2019

text

Euroopan unionin virallinen lehti

QualitativeInformation
AboutEntitysObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
Capital
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithin
WhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentProperty
CostModel

ifrs-full

RangesMember

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut axis
standingShareOptionsAxis

Viitteet

Arvioitu vaihteluväli, jolle
sijoituskiinteistöjen käypä
arvo todennäköisesti osuu,
arvostus hankintamenoon tai
IFRS 16:n mukaisesti käyvän
arvon mallia sovellettaessa

Arvioitu vaihteluväli, jolle sijoituskiinteistöjen käypä arvo tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hyvin todennäköisesti osuu, kun yhteisö arvostaa sijoitus IAS 40 78 c
kiinteistöt hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käy
vän arvon mallia sovellettaessa, koska käypä arvo ei ole
jatkuvasti määritettävissä luotettavasti. [Viittaus: Arvostus
hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon
mallia sovellettaessa [member]; Sijoituskiinteistöt]

text

Arvioitu vaihteluväli, jolle
sijoituskiinteistöjen käypä
arvo todennäköisesti osuu,
hankintamenoon perustuen,
hankintamenomalli

Arvioitu vaihteluväli, jolle hankintamenomallia käyttäen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
määritetty sijoituskiinteistöjen käypä arvo hyvin todennä IAS 40 79 e iii
köisesti osuu. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

member

Vaihteluvälit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vaihteluvälien yhteenlaskettua mää esimerkki: IFRS 13 IE63,
rää. Lisäksi se edustaa ”Vaihteluväli” -akselin vakioarvoa, esimerkki: IFRS 13 B6,
jos muita jäseniä ei käytetä.
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö:
IFRS 7 7

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 d
L 326/909

Toteuttamishintojen vaihtelu Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
välit ulkona olevista osakeop kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tioista [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

Euroopan unionin virallinen lehti

RangeOfEstimatesWithin
text
WhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentPropertyAt
CostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

Dokumentaation nimike

FI
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Nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

RatedCreditExposures

Luokitellut luottoriskille alt
tiina olevat kohteet

ifrs-full

X.XX instant Rahan aika-arvon kuvastami
RateOfReturnUsedToReflect
seen käytetty tuottoaste, hin
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances
tasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldot

Rahan aika-arvon kuvastamiseen käytetty tuottoaste, jota tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sovelletaan hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien sal IFRS 14 33 b
doihin. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
erien saldot [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Hintasäännellyt toiminnot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön hintasäänneltyjä toimin
toja. Lisäksi se edustaa ”Hintasäännellyt toimintotyypit” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpää
töksessä esitettävät tiedot:

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 30, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Lyhytaikaiset raaka-aineet

Tuotantoprosessissa tai palveluja tuotettaessa kulutetta
vaksi tarkoitettuja omaisuuseriä edustava lyhytaikaisen
vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

esimerkki: IAS 1 78 c, yleinen
käytäntö: IAS 2 37

X instant

Luottoriskille alttiina olevat kohteet, joilla on ulkopuolis
ten luottoluokituslaitosten antama luokitus. [Viittaus:
Luottoriski]

esimerkki: IFRS 7 IG24 c –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Ulkona olevien osakeoptioi Tämä jäsen tarkoittaa ulkona olevien osakeoptioiden
den toteuttamishintojen vaih toteuttamishintojen yhdistettyjä vaihteluvälejä, jotka ovat IFRS 2 45 d
teluvälit [member]
tarkoituksenmukaisia arvioitaessa liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden lukumäärää ja niiden liikkeeseenlaskun
ajoittumista sekä kyseisten optioiden toteuttamisen
yhteydessä saatavien käteisvarojen määrää. Lisäksi se
edustaa ”Ulkona olevien osakeoptioiden toteuttamishinto
jen vaihteluvälit” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä. [Viittaus: Vaihteluvälit [member]]
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RangesOfExercisePricesForOut member
standingShareOptionsMember
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

X duration,
debit

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Kaupankäyntitarkoituksessa
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä sopimuksista
pidettävistä sopimuksista saa johtuva tuleva rahavirta.
dut maksut

esimerkki: IAS 7 14 g

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPoli
cyBenefits

X duration,
debit

Vakuutusmaksuista, korvauk Vakuutusmaksuista, korvauksista, elinkoroista ja muista
sista, elinkoroista ja muista
vakuutuksiin perustuvista etuuksista johtuva tuleva
vakuutuksiin perustuvista
rahavirta.
etuuksista saadut maksut

esimerkki: IAS 7 14 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Vuokralle annettavina pidet
tävistä ja myöhemmin myytä
vänä olevista omaisuuseristä
saadut vuokrat ja omaisuuse
rien myöhemmin tapahtu
vasta myynnistä saadut
maksut

Vuokralle annettavina pidettävistä ja myöhemmin myytä esimerkki: IAS 7 14
vänä olevista omaisuuseristä saadut vuokrat ja omai
suuserien myöhemmin tapahtuneesta myynnistä johtuva
tuleva rahavirta.

ifrs-full

ReceiptsFromRoyalties
FeesCommissionsAndOther
Revenue

X duration,
debit

Rojalteista, palkkioista ja
muista tuotoista saadut
maksut

Rojalteista, palkkioista ja muista tuotoista johtuva tuleva
rahavirta. [Viittaus: Muut tuotot]

esimerkki: IAS 7 14 b

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn X duration,
dRenderingOfServices
debit

Tavaroiden ja palvelujen
myynnistä saadut maksut

Tavaroiden ja palvelujen myynnistä johtuva tuleva
rahavirta.

esimerkki: IAS 7 14 a

esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 99

L 326/911

RawMaterialsAndConsumable
sUsed

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö tuotantoprosessissa tai
palveluja tuotettaessa. [Viittaus: Lyhytaikaiset
raaka-aineet]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutussopimuksiin liittyvät Vakuutussopimuksiin liittyvät saamiset ja velat (vakuutus
saamiset ja velat
sopimuksiin liittyvä agenteille, meklareille ja vakuutukse
nottajille maksettava tai agenteilta, meklareilta ja vakuu
tuksenottajilta saatava määrä).

esimerkki: IFRS 4 IG22 g –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Saamiset osakkuusyrityksiltä

Saamiset osakkuusyrityksiltä. [Viittaus: Osakkuusyritykset yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
[member]]

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Saamiset yhteisyrityksiltä

Saamiset yhteisyrityksiltä. [Viittaus: Yhteisyritykset
[member]]

ifrs-full

ReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Saamiset asiakassopimuksista Yhteisöllä oleva ehdoton oikeus vastikkeeseen niistä tava tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
roista tai palveluista, jotka se on luovuttanut asiakkaalle. IFRS 15 105, tilinpäätöksessä
Oikeus vastikkeeseen on ehdoton, jos edellytetään vain
esitettävät tiedot: IFRS 15 116 a
ajan kulumista ennen kuin kyseinen vastike erääntyy
maksettavaksi.

ifrs-full

ReceivablesFromCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfProp
erties

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

Euroopan unionin virallinen lehti

ReceivablesAndPayablesRelated X instant,
credit
ToInsuranceContracts
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Etuliite

Saamiset asiakassopimuksista
[abstract]

Saamiset kiinteistöjen
vuokrauksesta

Kiinteistöjen vuokrauksesta syntyvät saamiset. Kiinteistö
on maa-alue tai rakennus – tai rakennuksen osa – tai
molemmat.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
16.12.2019

X instant,
debit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfProper
ties

X instant,
debit

Saamiset kiinteistöjen
myynnistä

Kiinteistöjen myynnistä syntyvät saamiset. Kiinteistö on
maa-alue tai rakennus – tai rakennuksen osa – tai
molemmat.

ifrs-full

ReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Verosaamiset tuloveroa
lukuun ottamatta

Verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta. Tuloveroilla
yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
tarkoitetaan kaikkia kotimaisia ja ulkomaisia veroja, jotka
perustuvat verotettavaan tuloon. Tuloveroihin kuuluvat
myös ne verot, esimerkiksi lähdeverot, jotka tytär-, osak
kuus- tai yhteisjärjestely maksaa jakaessaan voittoja
raportoivalle yhteisölle.

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign X instant,
debit
sAndPrototypes

Reseptit, kaavat, mallit, pii
rustukset ja prototyypit

Reseptejä, kaavoja, malleja, piirustuksia ja prototyyppejä esimerkki: IAS 38 119 f
edustavat aineettomat hyödykkeet. [Viittaus: Muut aineet
tomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign member
sAndPrototypesMember

Reseptit, kaavat, mallit, pii
rustukset ja prototyypit
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa reseptejä, kaavoja, malleja, piirus
tuksia ja prototyyppejä edustavien aineettomien hyödyk
keiden luokkaa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 f

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
ApplicationOfOverlayAp
proachBeforeTax

Overlay-lähestymistavan
soveltamiseen liittyvät luokit
telun muutoksesta johtuvat
oikaisut ennen veroja

Overlay-lähestymistavan soveltamiseen liittyvät luokitte
lun muutoksesta johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokit
telun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana
olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä,
jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b
FI
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Overlay-lähestymistavan soveltamiseen liittyvät luokitte
lun muutoksesta johtuvat oikaisut verot huomioon otet
tuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tar
kasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä
määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jol
lakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen
eriin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 35D b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
AvailableforsaleFinancialAssets debit
BeforeTax

Myytävissä oleviin rahoitus
varoihin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikai
sut ennen veroja

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Myytävissä olevat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen
erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
AvailableforsaleFinancialAsset debit
sNetOfTax

Myytävissä oleviin rahoitus
varoihin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikai
sut verot huomioon otettuina

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina.
Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkastel
tavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä mää
riä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat; Muut laajan
tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 20 a ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
CashFlowHedgesBeforeTax

Rahavirran suojauksiin liitty
vät luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut ennen
veroja

Rahavirran suojauksiin liittyvät luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella
tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkastelta
vana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kir
jattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Rahavirran
suojaukset [member]; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
16.12.2019

Overlay-lähestymistavan
soveltamiseen liittyvät luokit
telun muutoksesta johtuvat
oikaisut verot huomioon
otettuina

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
ApplicationOfOverlayAp
proachNetOfTax

FI

ifrs-full

L 326/914

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen raha
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
virran suojauksiin, joissa suojattujen vastaisten rahavirto IFRS 7 24C b iv, tilinpäätöksessä
jen ei enää odoteta toteutuvan, verot huomioon otet
esitettävät tiedot: IFRS 7 24E a
tuina. [Viittaus: Rahavirran suojauksiin liittyvät luokitte
lun muutoksesta johtuvat oikaisut verot huomioon
otettuina]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
CashFlowHedgesForWhich
debit
HedgedItemAffectedProfitOr
LossNetOfTax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen rahavir
ran suojauksiin, joissa suo
jauskohde on vaikuttanut
voittoon tai tappioon, verot
huomioon otettuina

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen raha
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
virran suojauksiin, joissa suojauskohde on vaikuttanut
IFRS 7 24C b iv, tilinpäätöksessä
voittoon tai tappioon, verot huomioon otettuina. [Viit
esitettävät tiedot: IFRS 7 24E a
taus: Rahavirran suojauksiin liittyvät luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
CashFlowHedgesForWhichRe
debit
serveOfCashFlowHedgesWill
NotBeRecoveredInOneOrMore
FuturePeriodsNetOfTax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen rahavir
ran suojauksiin, joissa raha
virran suojausrahastoa vas
taava rahamäärä ei ole kerry
tettävissä yhden tai useam
man vastaisen kauden aikana,
verot huomioon otettuina

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen raha
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
virran suojauksiin, joissa rahavirran suojausrahastoa vas IFRS 7 24E a
taava rahamäärä ei ole kerrytettävissä yhden tai useam
man vastaisen kauden aikana, verot huomioon otettuina.
[Viittaus: Rahavirran suojauksiin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
CashFlowHedgesNetOfTax
debit

Rahavirran suojauksiin liitty
vät luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut verot huo
mioon otettuina

Rahavirran suojauksiin liittyvät luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina. Luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Rahavirran suojaukset [member]; Muut laajan tuloksen
erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b iv,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 23 d –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

L 326/915

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen rahavir
ran suojauksiin, joissa suojat
tujen vastaisten rahavirtojen
ei enää odoteta toteutuvan,
verot huomioon otettuina

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
CashFlowHedgesForWhich
debit
HedgedFutureCashFlowsAreNo
LongerExpectedToOccurNetOf
Tax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mioiden arvon muutokseen liittyvät luokittelun muutok IAS 1 92
sesta johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kau
della tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkas
teltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laa
jan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsNetOfTax

Eri valuuttojen välisten viite
koronvaihtosopimusten pree
mioiden arvon muutokseen
liittyvät luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut verot
huomioon otettuina

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten pree tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mioiden arvon muutokseen liittyvät luokittelun muutok IAS 1 92
sesta johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina. Luokit
telun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana
olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä,
jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsBe
foreTax

Termiinisopimusten korkoosuuksien arvon muutokseen
liittyvät luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut ennen
veroja

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvon muutokseen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ennen IAS 1 92
veroja. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat
tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirret
tyjä määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai
jollakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
ChangeInValueOfForwardEle
debit
mentsOfForwardContract
sNetOfTax

Termiinisopimusten korkoosuuksien arvon muutokseen
liittyvät luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut verot
huomioon otettuina

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvon muutokseen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut verot
IAS 1 92
huomioon otettuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat
oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvai
kutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkasteltavana ole
valla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kirjattu
muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät]

16.12.2019

Eri valuuttojen välisten viite
koronvaihtosopimusten pree
mioiden arvon muutokseen
liittyvät luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut ennen
veroja

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
debit
ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsBeforeTax

FI

ifrs-full

L 326/916

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Optioiden aika-arvon arvon
muutokseen liittyvät luokitte
lun muutoksesta johtuvat
oikaisut ennen veroja

Optioiden aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät luokitte tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lun muutoksesta johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokit IAS 1 92
telun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana
olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä,
jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
ChangeInValueOfTimeValueO debit
fOptionsNetOfTax

Optioiden aika-arvon arvon
muutokseen liittyvät luokitte
lun muutoksesta johtuvat
oikaisut verot huomioon
otettuina

Optioiden aika-arvon arvonmuutokseen liittyvät luokitte tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
lun muutoksesta johtuvat oikaisut verot huomioon otet IAS 1 92
tuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tar
kasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä
määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jol
lakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen
eriin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjust
mentsOnExchangeDiffer
encesOnTranslationBeforeTax

X duration,
debit

Muuntoeroihin liittyvät luo Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kittelun muutoksesta johtuvat johtuviin kurssieroihin liittyvät luokittelun muutoksesta
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
oikaisut ennen veroja
johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokittelun muutoksesta esitettävät tiedot: IAS 21 48
johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella
tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkastelta
vana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kir
jattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan
tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjust
mentsOnExchangeDiffer
encesOnTranslationNetOfTax

X duration,
debit

Muuntoeroihin liittyvät luo
kittelun muutoksesta johtuvat
oikaisut verot huomioon
otettuina

L 326/917

Ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtuviin kurssieroihin liittyvät luokittelun muutoksesta
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina. Luokittelun esitettävät tiedot: IAS 21 48
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
ChangeInValueOfTimeValueO debit
fOptionsBeforeTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuksista joh
tuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), ennen veroja
Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkastel
tavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä mää
riä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopi
mukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 91 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 B135 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinanceIncomeExpensesFrom debit
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossNetOf
Tax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenottajana tehdyistä jäl
leenvakuutussopimuksista
johtuviin tulosvaikutteisesti
kirjaamattomiin rahoitustuot
toihin (tai -kuluihin), verot
huomioon otettuina

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenottajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuksista joh
tuviin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), verot huomioon
otettuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat
tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirret
tyjä määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai
jollakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutus
sopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 91 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 B135 a – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 82 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsMeasuredAtFair debit
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviin rahoitusvaroi
hin liittyvät luokittelun muu
toksesta johtuvat oikaisut
ennen veroja

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettaviin rahoitusvaroihin liittyvät luokittelun muu IAS 1 92, tilinpäätöksessä
toksesta johtuvat oikaisut ennen veroja. Luokittelun
esitettävät tiedot: IFRS 7 20 a viii
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

16.12.2019

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenottajana tehdyistä jäl
leenvakuutussopimuksista
johtuviin tulosvaikutteisesti
kirjaamattomiin rahoitustuot
toihin (tai -kuluihin), ennen
veroja

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinanceIncomeExpensesFrom debit
ReinsuranceContractsHeldEx
cludedFromProfitOrLossBefore
Tax

FI

ifrs-full

L 326/918

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvostettaviin rahoitusvaroihin liittyvät luokittelun muu IAS 1 92
toksesta johtuvat oikaisut verot huomioon otettuina.
Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkastel
tavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä mää
riä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen
erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsThatHaveBeenD debit
edesignatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen rahoi
tusvaroihin, joiden nimen
omainen määrittäminen over
lay-lähestymistavan kohteeksi
on peruutettu, ennen veroja

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen rahoi
tusvaroihin, joiden nimenomainen määrittäminen over
lay-lähestymistavan kohteeksi on peruutettu raportointi
kauden aikana, ennen veroja. Luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella
tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkastelta
vana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kir
jattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan
tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L f iii – Voimaantulo,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsThatHaveBeenD debit
edesignatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen rahoi
tusvaroihin, joiden nimen
omainen määrittäminen over
lay-lähestymistavan kohteeksi
on peruutettu, verot huo
mioon otettuina

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen rahoi
tusvaroihin, joiden nimenomainen määrittäminen over
lay-lähestymistavan kohteeksi on peruutettu raportointi
kauden aikana, verot huomioon otettuina. Luokittelun
muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana ole
valla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka
on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla
kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus:
Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L f iii – Voimaantulo,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

L 326/919

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettaviin rahoitusvaroi
hin liittyvät luokittelun muu
toksesta johtuvat oikaisut
verot huomioon otettuina

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
FinancialAssetsMeasuredAtFair debit
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeNetOfTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikai
sut ennen veroja. Luokittelun muutoksesta johtuvat
oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvai
kutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkasteltavana ole
valla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kirjattu
muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan tulok
sen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 39 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.14

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
HedgesOfNetInvestmentsInFor debit
eignOperationsNetOfTax

Ulkomaisiin yksikköihin teh
tyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikai
sut verot huomioon otettuina

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikai
sut verot huomioon otettuina. Luokittelun muutoksesta
johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella
tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkastelta
vana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kir
jattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan
tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 39 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.14, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24C b iv,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjust
mentsOnInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossBeforeTax

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenantajana tehdyistä
vakuutussopimuksista aiheu
tuviin tulosvaikutteisesti kir
jaamattomiin rahoitustuottoi
hin (tai -kuluihin), ennen
veroja

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutu
viin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), ennen veroja. Luo
kittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkastelta
vana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä mää
riä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 91 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 B135 a – Voimaantulo
1.1.2021

X duration,
debit

16.12.2019

Ulkomaisiin yksikköihin teh
tyjen nettosijoitusten suo
jauksiin liittyvät luokittelun
muutoksesta johtuvat oikai
sut ennen veroja

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
HedgesOfNetInvestmentsInFor debit
eignOperationsBeforeTax

FI

ifrs-full

L 326/920

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Luokittelun muutoksesta joh
tuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenantajana tehdyistä
vakuutussopimuksista aiheu
tuviin tulosvaikutteisesti kir
jaamattomiin rahoitustuottoi
hin (tai -kuluihin), verot huo
mioon otettuina

Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut liittyen vakuu
tuksenantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutu
viin rahoitustuottoihin (tai -kuluihin), verot huomioon
otettuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat
tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirret
tyjä määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai
jollakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopi
mukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 92 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 91 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 B135 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
NetMovementInRegulatoryDe debit
ferralAccountBalancesBeforeTax

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutokseen liittyvät luokit
telun muutoksesta johtuvat
oikaisut ennen veroja

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutokseen liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat
IFRS 14 22 b
oikaisut ennen veroja. Luokittelun muutoksesta johtuvat
oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvai
kutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkasteltavana ole
valla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella kirjattu
muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien saldot [member]; Muut laajan
tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn X duration,
NetMovementInRegulatoryDe debit
ferralAccountBalancesNetOfTax

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldojen net
tomuutokseen liittyvät luokit
telun muutoksesta johtuvat
oikaisut verot huomioon
otettuina

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen netto tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
muutokseen liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat
IFRS 14 22 b
oikaisut verot huomioon otettuina. Luokittelun muutok
sesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kau
della tulosvaikutteisiksi siirrettyjä määriä, jotka on tarkas
teltavana olevalla kaudella tai jollakin aiemmalla kaudella
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. [Viittaus: Hintasään
telystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]; Muut
laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor X duration,
saleFinancialAssets
debit

Myytävissä olevien rahoitus
varojen ryhmään siirretyt
rahoitusvarat

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmään siirretyt
rahoitusvarat. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/921

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationAdjust
mentsOnInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossNetOfTax

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReclassificationIntoFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughProfi
debit
tOrLoss

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien rahoi
tusvarojen ryhmään siirretyt
rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tusvarojen ryhmään siirretyt rahoitusvarat. [Viittaus: Käy IFRS 7 12 – Voimassaolon
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
päättymispäivä 1.1.2021
rahoitusvarat]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomatu X duration,
rityInvestments
debit

Eräpäivään asti pidettävien
sijoitusten ryhmään siirretyt
rahoitusvarat

Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten ryhmään siirretyt
rahoitusvarat. [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät sijoi
tukset; Rahoitusvarat]

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAn
dReceivables

X duration,
debit

Lainojen ja muiden saamisten Lainojen ja muiden saamisten ryhmään siirretyt rahoitus tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ryhmään siirretyt
varat. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Rahoitusvarat]
IFRS 7 12 – Voimassaolon
rahoitusvarat
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmor
tisedCostIntoMeasuredAtFair
Value

X duration

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavien ryhmästä
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien ryh
mään siirretyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty jaksotettuun hankinta
menoon arvostettavien ryhmästä käypään arvoon tulos
vaikutteisesti arvostettavien ryhmään. [Viittaus: Käypä
arvo [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmor
tisedCostIntoMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration

Jaksotettuun hankintame
noon arvostettavien ryhmästä
käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmään siir
retyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty jaksotettuun hankinta
menoon arvostettavien ryhmästä käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmään.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 B c

FI

ifrs-full

L 326/922

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien ryh
mästä jaksotettuun hankinta
menoon arvostettavien ryh
mään siirretyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty käypään arvoon tulosvai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien ryhmästä jaksotettuun hankinta IFRS 7 12 B c
menoon arvostettavien ryhmään. [Viittaus:
Rahoitusvarat]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtA
mortisedCost

X duration

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmästä jak
sotettuun hankintamenoon
arvostettavien ryhmään siir
retyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty käypään arvoon muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä jak IFRS 7 12 B c
sotettuun hankintamenoon arvostettavien ryhmään. [Viit
taus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs X duration
setsOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavien ryhmästä käy
pään arvoon tulosvaikuttei
sesti arvostettavien ryhmään
siirretyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty käypään arvoon muiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä käy IFRS 7 12 B c
pään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien ryhmään.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossIn
toMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien ryh
mästä käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien
kautta arvostettavien ryh
mään siirretyt rahoitusvarat

Rahoitusvarat, jotka on siirretty käypään arvoon tulosvai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kutteisesti arvostettavien ryhmästä käypään arvoon mui IFRS 7 12 B c
den laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmään.
[Viittaus: Rahoitusvarat]

X duration

L 326/923

X duration

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVal
ueIntoMeasuredAtAmortised
Cost

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmästä pois siirre
tyt rahoitusvarat. [Viittaus: Myytävissä olevat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavien rahoi
tusvarojen ryhmästä pois siir
retyt rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoi
tusvarojen ryhmästä pois siirretyt rahoitusvarat. [Viittaus:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12A a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeld
tomaturityInvestments

X duration,
credit

Eräpäivään asti pidettävien
Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten ryhmästä pois siir
sijoitusten ryhmästä pois siir retyt rahoitusvarat. [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät
retyt rahoitusvarat
sijoitukset; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAn X duration,
dReceivables
credit

Lainojen ja muiden saamisten Lainojen ja muiden saamisten ryhmästä pois siirretyt
ryhmästä pois siirretyt
rahoitusvarat. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset;
rahoitusvarat
Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 12 – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Uudelleen luokitellut erät
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 41

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Uudelleen luokitellut erät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa eriä, jotka yhteisö on luokitellut
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
uudelleen sen muutettua tilinpäätöksen erien esittämista IAS 1 41
paa tai luokittelua. Lisäksi se edustaa ”Uudelleen luokitel
lut erät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

16.12.2019

Myytävissä olevien rahoitus
varojen ryhmästä pois siirre
tyt rahoitusvarat

Euroopan unionin virallinen lehti

ReclassificationOutOfAvailable X duration,
credit
forsaleFinancialAssets

FI

ifrs-full

L 326/924

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Etuuspohjainen netto-omai
suuserä

Etuuspohjaisen järjestelyn ylijäämä, jota oikaistaan mah yleinen käytäntö: IAS 1 55
dollisella vaikutuksella, joka seuraa etuuspohjaisen nettoomaisuuserän rajoittumisesta omaisuuserän enimmäis
määrään. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Taseeseen merkityt omai
suuserät, jotka edustavat
taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilynyttä
intressiä

Taseeseen merkityt omaisuuserät, jotka edustavat yhtei
söllä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilynyttä
intressiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E a

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefined
BenefitPlan

X instant,
credit

Etuuspohjainen nettovelka

Etuuspohjaisen järjestelyn alijäämä. [Viittaus: Etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresent X instant,
ingContinuingInvolvementIn
credit
DerecognisedFinancialAssets

Taseeseen merkityt velat,
jotka edustavat taseesta pois
kirjattuihin rahoitusvaroihin
säilynyttä intressiä

Taseeseen merkityt velat, jotka edustavat yhteisöllä
taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilynyttä
intressiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 42E a

ifrs-full

ReconciliationOfAccounting
ProfitMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

Sovellettavilla verokannoilla
kerrottua kirjanpidon tulosta
koskeva täsmäytyslaskelma
[abstract]

L 326/925

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

RecognisedAssetsDefinedBene
fitPlan

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffec
tiveTaxRateAndApplicable
TaxRateAbstract

Keskimääräisen efektiivisen
veroasteen ja sovellettavan
verokannan välinen täsmäy
tys [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssetsAbstract

Rahoitusvarojen luottotap
pioita varten perustetulla
vähennystilillä tapahtuneita
muutoksia koskeva täsmäy
tyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Biologisten hyödykkeiden
muutoksia koskeva täsmäy
tyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination
Abstract

Liiketoimintojen yhdistämi
sessä kirjattujen ehdollisten
velkojen muutoksia koskeva
täsmäytyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Vakuutussopimuksista aiheu
tuvien aktivoitujen hankinta
menojen muutoksia koskeva
täsmäytyslaskelma [abstract]

16.12.2019

Alkuperäisen kirjaamisajan
kohdan käyvän arvon ja tran
saktiohinnan välistä vielä
tulosvaikutteisesti kirjaama
tonta erotuksen kokonais
määrää koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReconciliationOfAggregateDif
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAb
stract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/926

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAb
stract

Käyvän arvon muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma,
omaisuuserät [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Käyvän arvon muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Käyvän arvon muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma, velat
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
GoodwillAbstract

Liikearvon muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

Aineettomien hyödykkeiden
ja liikearvon muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma
[abstract]

L 326/927

Laskennallisen verovelan (tai saamisen) muutoksia koskeva
täsmäytyslaskelma [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
vestmentPropertyAbstract

Sijoituskiinteistöjen muutok
sia koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLia
bilitiesUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIs
suedAbstract

Myyjänä tehtyihin vakuutus
sopimuksiin ja jälleenvakuu
tussopimuksiin perustuvien
velkojen muutoksia koskeva
täsmäytyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBene
fitsAbstract

Etuuksiin käytettävissä olevan
nettovarallisuuden muutoksia
koskeva täsmäytyslaskelma
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChan
gesInOtherProvisionsAbstract

Muiden varausten muutoksia
koskeva täsmäytyslaskelma
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden muutoksia kos
keva täsmäytyslaskelma
[abstract]

16.12.2019

Muiden aineettomien hyödyk
keiden kuin liikearvon muu
toksia koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike

L 326/928

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

ifrs-full

ReconciliationOfFairValueOf
CreditDerivativeAbstract

Luottojohdannaisen käypää
arvoa koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAm
ountOfCreditDerivativeAbstract

Luottojohdannaisen nimellis
määrää koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOf
SharesOutstandingAbstract

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärää koskeva täsmäy
tyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalancesAb
stract

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldoja
koskeva täsmäytyslaskelma
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalancesAb
stract

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldoja
koskeva täsmäytyslaskelma
[abstract]

L 326/929

Jälleenvakuutusvarojen muu
toksia koskeva täsmäytyslas
kelma [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReconciliationOfChangesIn
ReinsuranceAssetsAbstract

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReconciliationOfReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied
Abstract

Sellaisiin vakuutussopimuk
siin, joihin sovelletaan IFRS
17:n kappaleita C18(b),
C19(b), C24(b) ja C24(c), liit
tyvää muiden laajan tuloksen
erien kautta käypään arvoon
arvostettavista rahoitusva
roista johtuvien voittojen ja
tappioiden rahastoa koskeva
täsmäytyslaskelma [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscount
edLeasePaymentsToNetInvest
mentInFinanceLeaseAbstract

Diskonttaamattomien vuo
krien täsmäytys rahoituslea
singsopimukseen tehtyyn net
tosijoitukseen [abstract]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr X instant,
debit
CashgeneratingUnit

Omaisuuserän tai rahavirtaa
tuottavan yksikön kerrytettä
vissä oleva rahamäärä

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure
mentMember

member

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Toistuvasti määritettävät käy Tämä jäsen tarkoittaa käypiä arvoja, joita muut IFRSstandardit edellyttävät tai jotka ne sallivat jokaisen rapor IFRS 13 93 a
vät arvot [member]
tointikauden lopun taseessa. [Viittaus: IFRS-standardit
[member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Määrä, jonka nimenomaista
luokittelua on muutettu
[member]

FI

ifrs-full

L 326/930

Etuliite

yleinen käytäntö: IFRS 1 29
16.12.2019

Tämä jäsen tarkoittaa määrää, jonka nimenomaista luo
kittelua on muutettu IFRS-standardeihin siirtymisen
yhteydessä.

Euroopan unionin virallinen lehti

Omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan yksikön) käypä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai
IAS 36 130 e
käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. [Viit
taus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu siten, että ne määrite
tään myytävissä oleviksi

Rahoitusvarat, joiden nimenomaista luokittelua on muu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettu IFRS-standardeihin siirtymisen yhteydessä siten, että IFRS 1 29 – Voimassaolon
ne määritetään myytävissä oleviksi. [Viittaus: IFRS-stan
päättymispäivä 1.1.2021
dardit [member]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Rahoitusvarat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu siten, että ne arvoste
taan käypään arvoon tulos
vaikutteisesti

Rahoitusvarat, joiden nimenomaista luokittelua on muu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tettu IFRS-standardeihin siirtymisen yhteydessä siten, että IFRS 1 29
ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. [Viit
taus: Käypä arvo [member]; IFRS-standardit [member];
Rahoitusvarat]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiability
AtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Rahoitusvelat, joiden nimen
omaista luokittelua on muu
tettu siten, että ne arvoste
taan käypään arvoon tulos
vaikutteisesti

Rahoitusvelat, joiden nimenomaista luokittelua on muu
tettu IFRS-standardeihin siirtymisen yhteydessä siten, että
ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. [Viit
taus: Käypä arvo [member]; IFRS-standardit [member];
Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 29 A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 1 29 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Rahoitusinstrumentti, jonka
nimenomaista luokittelua on
muutettu [member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusinstrumentteja, joiden
nimenomaista luokittelua on muutettu IFRS-standardei
hin siirtymisen yhteydessä. Lisäksi se edustaa ”Nimen
omaisen luokittelun muuttaminen” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 29

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Nimenomaisen luokittelun
muuttaminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 29
L 326/931

X instant,
debit
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RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Liikkeeseen lasketun pää
oman vähennys

Liikkeeseen lasketun pääoman vähennyksestä johtuva
oman pääoman vähennys. [Viittaus: Liikkeeseen laskettu
pääoma]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Palautuksia varten tehty
varaus

Yhteisön asiakkaille tehtäviä palautuksia varten tehty
varaus. [Viittaus: Muut varaukset]

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 4
Palautusperiaatteet, esimerkki:
IAS 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Palautuksia varten tehty
varaus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön asiakkaille tehtäviä palau
tuksia varten tehtyä varausta. [Viittaus: Muut varaukset
[member]]

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 4
Palautusperiaatteet, esimerkki:
IAS 37 87

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAxis

axis

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot, jotka
on luokiteltu luovutettavien
erien ryhmiksi [member]

Tämä jäsen tarkoittaa hintasääntelystä johtuvien siirty
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien erien saldoja, jotka on luokiteltu luovutettavien erien IFRS 14 B22
ryhmiksi. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovu
tettavien erien ryhmät [member]; Hintasääntelystä johtu
vien siirtyvien erien saldot [member]]

FI

ifrs-full

L 326/932

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti

Palautuksia varten tehty
varaus [abstract]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa hintasääntelystä johtuvien siirty
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien erien saldoja. Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien
IFRS 14 B22
erien saldo on mikä tahansa kulutili (tai tuottotili), jota ei
merkittäisi taseeseen varoiksi muiden standardien mukai
sesti, mutta joka täyttää siirtyvän erän edellytykset, koska
se sisältyy tai sen odotetaan sisältyvän hintasääntelyviran
omaisen määrittämiin hintoihin, jotka voidaan veloittaa
asiakkailta. Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien saldot” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien saldot, joita ei
ole luokiteltu luovutettavien
erien ryhmiksi [member]

Tämä jäsen tarkoittaa hintasääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldoja, joita ei ole luokiteltu luovutettavien
erien ryhmiksi. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut
luovutettavien erien ryhmät [member]; Hintasääntelystä
johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X instant,
credit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot.
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien sal
dot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 20 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 33 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAbstract

L 326/933

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot
[abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiabilityAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesDirectlyRelated
ToDisposalGroup

X instant,
credit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot,
jotka liittyvät välittömästi
luovutettavien erien ryhmään

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot,
jotka liittyvät välittömästi luovutettavien erien ryhmään.
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kre
ditsaldot; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 25

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X instant,
debit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot.
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien sal
dot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 20 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 33 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAbstract

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot ja
niihin liittyvä laskennallinen
verovelka

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
niihin liittyvä laskennallinen verovelka. [Viittaus: Hinta
IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
sääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot; Hinta esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 a
sääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liittyvä las
kennallinen verovelka]

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien kreditsaldot ja
niihin liittyvä laskennallinen
verovelka [abstract]

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot
[abstract]

16.12.2019

ifrs-full

X instant,
credit
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RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiability

FI

ifrs-full

L 326/934

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesDirectlyRelated
ToDisposalGroup

X instant,
debit

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot,
jotka liittyvät välittömästi
luovutettavien erien ryhmään

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka liittyvät välittömästi luovutettavien erien ryhmään. IFRS 14 25
[Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
debetsaldot; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien
erien ryhmät [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Sääntely-ympäristöt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 19 138 c

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMem
ber

member

Sääntely-ympäristöt
[member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia sääntely-ympäristöjä. Lisäksi
se edustaa ”Sääntely-ympäristöt” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IAS 19 138 c

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot ja
niihin liittyvä laskennallinen
verosaaminen

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot ja
niihin liittyvä laskennallinen verosaaminen. [Viittaus:
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot;
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liit
tyvä laskennallinen verosaaminen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 24, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 a

Hintasääntelystä johtuvien
siirtyvien erien debetsaldot ja
niihin liittyvä laskennallinen
verosaaminen [abstract]

L 326/935

ifrs-full

X instant,
debit
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RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAsset

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReimbursementRightsAtFair
Value

X instant,
debit

Korvauksensaantioikeudet,
käypä arvo

Yhteisön oikeudet siihen, että toinen osapuoli tulee kor
vaamaan osaksi tai kokonaan etuuspohjaisen velvoitteen
täyttämiseksi tarvittavat menot, jotka on merkitty erilli
seksi omaisuuseräksi taseeseen ja arvostettu omaisuuserä
käypään arvoon. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 140 b

ifrs-full

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Jälleenvakuutusvarat

Nettomääräiset sopimusperusteiset oikeudet, jotka jäl
leenvakuutuksen ottajalla on jälleenvakuutussopimuksen
perusteella.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 e – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
Member

member

Vakuutuksenottajana tehdyt
jälleenvakuutussopimukset
[member]

Tämä jäsen edustaa vakuutuksenottajan tehtyjä jälleenva
kuutussopimuksia. Jälleenvakuutussopimus on vakuutus
sopimus, jonka yksi yhteisö (jälleenvakuutuksen antaja)
tekee vakuutuksenantajana ja jonka mukaan se suorittaa
toiselle yhteisölle korvausta yhdestä tai useammasta
tämän toisen yhteisön vakuutuksenantajana tekemästä
vakuutussopimuksesta (perustana olevat sopimukset) joh
tuvista korvausvaateista. [Viittaus: Vakuutussopimukset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 98 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 107 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 109 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 131 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 132 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

X instant,
debit

Vakuutuksenottajana tehdyt
jälleenvakuutussopimukset,
jotka ovat varoja

Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset,
jotka ovat varoja. [Viittaus: Varat; Vakuutuksenottajana
tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 da – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 78 c –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreLiabilities

X instant,
credit

Vakuutuksenottajana tehdyt
jälleenvakuutussopimukset,
jotka ovat velkoja

Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset,
jotka ovat velkoja. [Viittaus: Velat; Vakuutuksenottajana
tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 ma – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 78 d –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAris member
ingFromInsuranceCon
tractsMember

Jälleenvakuuttajan osuus
vakuutussopimuksista synty
vistä määristä [member]

Tämä jäsen tarkoittaa jälleenvakuuttajan osuutta vakuu
tussopimuksista syntyvistä määristä. [Viittaus: Vakuutus
sopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

FI

ifrs-full

L 326/936

Etuliite
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RelatedPartiesMember

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

member

Nimike

Lähipiiri [member]

Dokumentaation nimike

Viitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen tarkoittaa lähipiiriä. Lähipiiriin kuuluva osa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
puoli on henkilö tai yhteisö, joka kuuluu tilinpäätöstään IAS 24 19
laativan yhteisön (raportoivan yhteisön) lähipiiriin.
a) Henkilö tai kyseisen henkilön läheinen perheenjäsen
kuuluu raportoivan yhteisön lähipiiriin, jos: (i) kyseisellä
henkilöllä on raportoivassa yhteisössä määräysvalta tai
yhteinen määräysvalta; (ii) kyseisellä henkilöllä on rapor
toivassa yhteisössä huomattava vaikutusvalta; tai (iii)
kyseinen henkilö on raportoivan yhteisön tai sen emoyri
tyksen johtoon kuuluva avainhenkilö. b) Yhteisö kuuluu
raportoivan yhteisön lähipiiriin, jos yksikin seuraavista
olosuhteista vallitsee: (i) Yhteisö ja raportoiva yhteisö
kuuluvat samaan konserniin (mikä tarkoittaa, että kukin
emoyritys, tytäryritys ja sisaryritys kuuluu toistensa lähi
piiriin). (ii) Toinen yhteisö on toisen yhteisön osakkuus
yritys tai yhteisyritys (taikka toisen yhteisön kanssa
samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkuusyritys tai
yhteisyritys). (iii) Molemmat yhteisöt ovat saman kolman
nen osapuolen yhteisyrityksiä. (iv) Toinen yhteisö on kol
mannen yhteisön yhteisyritys, ja toinen yhteisö on kysei
sen kolmannen yhteisön osakkuusyritys. (v) Yhteisö on
työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjes
tely joko raportoivan yhteisön tai sen lähipiiriin kuulu
van yhteisön henkilöstöä varten. Jos raportoiva yhteisö
itse on tällainen järjestely, myös järjestelystä vastuulliset
työnantajat kuuluvat raportoivan yhteisön lähipiiriin.
(vi) Yhteisö on kohdassa a) tarkoitetun henkilön määräys
vallassa tai yhteisessä määräysvallassa. (vii) Kohdassa a)(i)
tarkoitetulla henkilöllä on yhteisössä huomattava vaiku
tusvalta tai hän on yhteisön (tai sen emoyrityksen) joh
toon kuuluva avainhenkilö. (viii) Yhteisö tai mikä tahansa
sen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys tuottaa
raportoivalle yhteisölle palveluja, jotka koskevat johtoon
kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä. [Viittaus: Yhteisyri
tykset [member]; Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon
kuuluvat avainhenkilöt [member]]

FI

ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

16.12.2019

Etuliite

L 326/937

Elementin nimi / URI-rooli

ifrs-full

RemainingAmortisationPeriod
OfIntangibleAssetsMaterial
ToEntity2019

ifrs-full

Dokumentaation nimike

Viitteet

Lähipiiriliiketoimet [abstract]

DUR

Yhteisön tilinpäätöksen kannalta olennaisten aineetto
mien hyödykkeiden jäljellä oleva poistoaika. [Viittaus:
Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 122 b

RemainingContractualUndis
X instant,
countedCashOutflowsInflow
credit
sThatAriseFromContractsWith
inScopeOfIFRS17ThatAreLia
bilities

Jäljellä olevat diskonttaamat
tomat lähtevät (tai sisääntule
vat) rahavirrat IFRS 17:n
soveltamisalaan kuuluvista
sopimuksista, jotka ovat
velkoja

Sellaisista IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sista, jotka ovat velkoja, aiheutuvien jäljellä olevien dis
IFRS 17 132 b i – Voimaantulo
konttaamattomien lähtevien (tai sisääntulevien) rahavirto 1.1.2021
jen määrä.

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriod
OfRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances2019

DUR

Hintasääntelystä johtuvien
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen
siirtyvien erien debetsaldojen jäljellä oleva realisoitumisaika. [Viittaus: Hintasääntelystä
jäljellä oleva realisoitumisaika johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 c

ifrs-full

RemainingReversalPeriod
OfRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances2019

DUR

Hintasääntelystä johtuvien
Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen
siirtyvien erien kreditsaldojen jäljellä oleva purkautumisaika. [Viittaus: Hintasääntelystä
jäljellä oleva purkautumisaika johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 c

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X instant,
credit

Jälleenvakuutuksen ostami
Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen
sesta johtuvien voittojen (tai voittojen (tai tappioiden) tulosvaikutteisesti kirjaamatta
tappioiden) tulosvaikutteisesti oleva määrä.
kirjaamatta oleva määrä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 37 b ii – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Yhteisön olennaisten aineet
tomien hyödykkeiden jäljellä
oleva poistoaika
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attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RentalExpense

X duration,
debit

Vuokrakulut

Vuokraustoiminnasta kirjatut kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Vuokratuotot

Vuokraustoiminnasta kirjatut tuotot.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X duration,
credit

Vuokratuotot sijoituskiinteis
töistä

Tulosvaikutteisesti kirjatut sijoituskiinteistöistä johtuvat
vuokratuotot. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 75 f i

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment X duration,
PropertyNetOfDirectOperating credit
Expense

Vuokratuotot sijoituskiinteis
töistä välittömillä hoitoku
luilla vähennettyinä

Sijoituskiinteistöistä johtuvat vuokratuotot kyseisten kiin yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
teistöjen välittömillä hoitokuluilla vähennettyinä. [Viit
taus: Sijoituskiinteistöjen välittömät hoitokulut; Vuokra
tuotot sijoituskiinteistöistä]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperating
ExpenseAbstract

Vuokratuotot sijoituskiinteis
töistä välittömillä hoitoku
luilla vähennettyinä [abstract]

ifrs-full

RentDeferredIncome

Vuokrista johtuvien siirtovelkojen (tuloennakot) määrä.
[Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot)]

yleinen käytäntö: IAS 1 78
L 326/939

Vuokrista johtuvat siirtovelat
(tuloennakot)
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X instant,
credit
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsCurrent

X instant,
credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut
vuokrista johtuvat siirtovelat
(tuloennakot)

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen vuokrista johtuvien siirtovel yleinen käytäntö: IAS 1 78
kojen (tuloennakot) määrä. [Viittaus: Vuokrista johtuvat
siirtovelat (tuloennakot)]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut
vuokrista johtuvat siirtovelat
(tuloennakot)

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen vuokrista johtuvien siirtovel
kojen (tuloennakot) määrä. [Viittaus: Vuokrista johtuvat
siirtovelat (tuloennakot))

ifrs-full

RentMeasurementInputMember member

Vuokra, määrittämisessä käy Tämä jäsen edustaa vuokraa, jota käytetään määrittämi
tetty syöttötieto [member]
sessä syöttötietona.

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceEx
pense

X duration,
debit

Korjaus- ja kunnossapitome
not

Omaisuuserän huoltomenoihin kuuluvat esimerkiksi hen yleinen käytäntö: IAS 1 85
kilöstö- ja tarvikemenot sekä pienten osien
hankintamenot.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd X duration,
Debentures
credit

Joukkovelkakirjalainojen, lai
nojen ja debentuurien
takaisinmaksut

Joukkovelkakirjalainojen, lainojen ja debentuurien takai
sinmaksuista johtuva lähtevä rahavirta.

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Lainojen takaisinmaksut,
jotka luokitellaan kuuluviksi
rahoitukseen

Lainojen takaisinmaksuista johtuva lähtevä rahavirta,
joka luokitellaan rahoituksen rahavirraksi. [Viittaus:
Lainat]

esimerkki: IAS 7 17 d

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorrow
ings

X duration,
credit

Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuista johtuva lähtevä
rahavirta. [Viittaus: Lyhytaikaiset lainat]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

FI

ifrs-full

L 326/940

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 78
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yleinen käytäntö: IFRS 13 93 d

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

Nimike

Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut

Dokumentaation nimike

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuista johtuva lähtevä
rahavirta. [Viittaus: Lainat]

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 7 17

RepaymentsOfNoncurrentBor
rowings

ifrs-full

RepaymentsOfSubordinatedLia X duration,
bilities
credit

Etuoikeudeltaan huonompien Etuoikeudeltaan huonompien velkojen takaisinmaksuista yleinen käytäntö: IAS 7 17
johtuva lähtevä rahavirta. [Viittaus: Huonommassa etuoi
velkojen takaisinmaksut
keusasemassa olevat velat]

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Raportoitavat segmentit
[member]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWith
RequirementOfIFRSMember

member

Tiedot, jotka olisi esitetty, jos Tämä jäsen tarkoittaa tietoja, jotka yhteisö olisi esittänyt yleinen käytäntö: IAS 1 20 d
IFRS:n vaatimusta olisi nou tilinpäätöksessä, jos se olisi noudattanut tietyn IFRS-stan
datettu [member]
dardin vaatimusta, jos yhteisö on poikennut kyseisestä
vaatimuksesta.

FI

ifrs-full

esimerkki: IAS 19 138 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 115, esimerkki: IFRS 17
96 c – Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä jäsen tarkoittaa toimintasegmenttejä, joista on IFRS
8:n mukaan esitettävä tiedot tilinpäätöksessä. Yhteisön
on esitettävä erilliset tiedot kustakin toimintasegmentistä,
joka ylittää yhdenkin seuraavista määrällisistä kynnysar
voista: a) Sen raportoimat tuotot sekä myynnistä ulko
puolisille asiakkaille että myynnistä tai siirroista toisille
segmenteille ovat yhteensä vähintään 10 prosenttia kaik
kien toimintasegmenttien yhteenlasketuista ulkoisista ja
sisäisistä tuotoista. b) Sen raportoima voitto tai tappio on
absoluuttiselta määrältään vähintään 10 prosenttia joko
(i) kaikkien voitollisten segmenttien yhteenlasketusta voi
tosta tai (ii) kaikkien tappiollisten segmenttien yhteenlas
ketusta tappiosta riippuen siitä, kumpi niistä on abso
luuttiselta määrältään suurempi. c) Sen varat ovat vähin
tään 10 prosenttia kaikkien toimintasegmenttien yhteen
lasketuista varoista. Lisäksi toimintasegmenttejä, jotka
eivät ylitä yhtäkään määrällistä kynnysarvoa, voidaan
pitää raportoitavina ja niistä voidaan esittää erilliset tie
dot, jos johto uskoo kyseisen segmentti-informaation ole
van hyödyllistä tilinpäätöksen käyttäjille. [Viittaus: Toi
mintasegmentit [member]]

L 326/941

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

member

Nimike

Raportointivuosi [member]

Dokumentaation nimike

Tämä jäsen edustaa raportointivuotta.

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

RepurchaseAgreementsAnd
X instant,
CashCollateralOnSecuritiesLent credit

Takaisinostosopimukset ja
Myydyt instrumentit, jotka yhteisö aikoo ostaa takaisin
yleinen käytäntö: IAS 1 55
lainaksi annettujen arvopape takaisinostosopimuksen perusteella, ja lainaksi annettujen
rien käteisvakuus
arvopaperien käteisvakuus.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Tutkimus- ja kehittämiskulut

Tulosvaikutteisesti kirjatut tutkimus- tai kehittämistoi
minnasta välittömästi johtuvat menot.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 126

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X instant,
credit

Katastrofirahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa voimavaroja, joilla
varaudutaan sellaisten tapahtumien kuin ydinlaitoksiin tai
satelliitteihin kohdistuneen vahingon tai maanjäristyk
sestä johtuvan vahingon aiheuttamiin harvinaisiin mutta
vakaviin tappioihin.

esimerkki: IAS 1 78 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG58 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Katastrofirahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
voimavaroja, joilla varaudutaan sellaisten tapahtumien
kuin ydinlaitoksiin tai satelliitteihin kohdistuneen vahin
gon tai maanjäristyksestä johtuvan vahingon aiheutta
miin harvinaisiin mutta vakaviin tappioihin.

esimerkki: IAS 1 108 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG58 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Tasoitusrahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa voimavaroja, joilla
katetaan korvausvaatimusten odotetun arvon satunnais
vaihtelut tietyntyyppisten vakuutussopimusten
tapauksessa.

esimerkki: IAS 1 78 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG58 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

16.12.2019
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ReportingYearMember
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ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tasoitusrahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
voimavaroja, joilla katetaan korvausvaatimusten odotetun
arvon satunnaisvaihtelut tietyntyyppisten vakuutussopi
musten (esimerkiksi raekuuro-, luotto-, takaus- ja uskolli
suusvakuutusten) tapauksessa käyttäen kaavaa, joka
perustuu usean vuoden aikana kertyneeseen
kokemukseen.

esimerkki: IAS 1 108 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG58 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Rahavirran suojausrahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa sitä osuutta suojausin
strumentin kertyneestä voitosta (tai tappiosta), jonka
todetaan olevan tehokas suojaus rahavirran suojauksissa.
[Viittaus: Rahavirran suojaukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.11

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesCon X instant,
credit
tinuingHedges

Rahavirran suojausrahasto,
jatkuvat suojaukset

Jatkuviin suojauksiin liittyvää rahavirran suojausrahastoa
edustava oman pääoman erä. [Viittaus: Rahavirran
suojausrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B b ii

ifrs-full

ReserveOfCash
FlowHedgesHedgingRelation
shipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Rahavirran suojausrahasto,
Oman pääoman erä, joka edustaa sellaisiin suojaussuhtei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
suojaussuhteet, joihin ei enää siin liittyvää rahavirran suojausrahastoa, joihin ei enää
IFRS 7 24B b iii
sovelleta suojauslaskentaa
sovelleta suojauslaskentaa. [Viittaus: Rahavirran
suojausrahasto]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
Member

member

Rahavirran suojausrahasto
[member]

esimerkki: IAS 1 108,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.11
L 326/943

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
sitä osuutta suojausinstrumentin kertyneestä voitosta (tai
tappiosta), jonka todetaan olevan tehokas suojaus raha
virran suojauksissa. [Viittaus: Rahavirran suojaukset
[member]]
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Rahoitusvelan luottoriskin
muutoksesta johtuvan rahoi
tusvelan käyvän arvon muu
toksen rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa rahoitusvelkojen luot
toriskin muutoksesta johtuvan rahoitusvelan käyvän
arvon muutoksen kertynyttä määrää. [Viittaus: Luotto
riski [member]; Rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiabilityMember

member

Rahoitusvelan luottoriskin
muutoksesta johtuvan rahoi
tusvelan käyvän arvon muu
toksen rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
rahoitusvelkojen luottoriskin muutoksesta johtuvan
rahoitusvelan käyvän arvon muutoksen kertynyttä mää
rää. [Viittaus: Luottoriski [member]; Rahoitusvelat]

esimerkki: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor X instant,
eignCurrencyBasisSpreads
credit

Eri valuuttojen välisten viite Rahoitusinstrumenttien eri valuuttojen välisten viiteko
koronvaihtosopimusten pree ronvaihtosopimusten preemioiden kertynyttä arvonmuu
mioiden arvonmuutosrahasto tosta edustava oman pääoman erä, kun näitä rahoitusin
strumentteja ei määritetä suojausinstrumenteiksi.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor member
eignCurrencyBasisSpreadsMem
ber

Eri valuuttojen välisten viite
koronvaihtosopimusten pree
mioiden arvonmuutosrahasto
[member]

esimerkki: IAS 1 108,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.16

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusinstrumenttien eri valuut
tojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden
kertynyttä arvonmuutosta edustavaa oman pääoman
erää, kun näitä rahoitusinstrumentteja ei määritetä suo
jausinstrumenteiksi.
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ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiability

FI

ifrs-full

L 326/944

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutosra
hasto

Oman pääoman erä, joka edustaa termiinisopimusten
korko-osuuden kertynyttä arvonmuutosta, kun termiini
sopimuksen korko-osuus ja spot-osuus erotetaan toisis
taan ja suojausinstrumentiksi määritetään vain spotosuuden muutokset.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor member
wardElementsOfForwardCon
tractsMember

Termiinisopimusten korkoosuuksien arvonmuutosra
hasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa termiinisopimusten korko-osuuden esimerkki: IAS 1 108,
kertynyttä arvonmuutosta edustavaa oman pääoman
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
erää, kun termiinisopimuksen korko-osuus ja spot-osuus IFRS 9 6.5.16
erotetaan toisistaan ja suojausinstrumentiksi määritetään
vain spot-osuuden muutokset.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptions

X instant,
credit

Optioiden aika-arvon arvon
muutosrahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa optioiden aika-arvon
kertynyttä arvonmuutosta, kun optiosopimuksen perus
arvo ja aika-arvo erotetaan toisistaan ja suojausinstru
mentiksi määritetään vain perusarvon muutokset.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.15

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsMember

member

Optioiden aika-arvon arvon
muutosrahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
optioiden aika-arvon kertynyttä arvonmuutosta, kun
optiosopimuksen perusarvo ja aika-arvo erotetaan toisis
taan ja suojausinstrumentiksi määritetään vain perusar
von muutokset.

esimerkki: IAS 1 108,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 9 6.5.15
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ReserveOfChangeInValueOfFor X instant,
credit
wardElementsOfForwardCon
tracts

FI

ifrs-full

16.12.2019
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Rahasto, joka edustaa
oikeutta harkinnanvaraiseen
osuuteen ylijäämästä

Oman pääoman erä, joka johtuu oikeudesta harkinnan
varaiseen osuuteen ylijäämästä. Oikeudet harkinnanvarai
seen osuuteen ylijäämästä ovat sopimukseen perustuvia
oikeuksia saada taattujen etujen lisäksi muita etuja:
a) jotka todennäköisesti ovat merkittävä osa sopimuksen
mukaisista kokonaiseduista; b) joiden määrä tai ajoittumi
nen on sopimuksen mukaan myyjäosapuolen harkitta
vissa; ja c) jotka sopimuksen mukaan perustuvat:
(i) tietyn sopimusten ryhmän tai tietyn tyyppisten sopi
musten tuloksellisuuteen; (ii) realisoituneisiin ja/tai reali
soitumattomiin sijoitustuottoihin tietystä myyjäosapuolen
hallussa olevasta varojen ryhmästä; tai (iii) myyjäosapuo
lena olevan yhtiön, rahaston tai muun yhteisön voittoon
tai tappioon.

esimerkki: IAS 1 78 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG22 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 34 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryPartici
pationFeaturesMember

member

Rahasto, joka edustaa
oikeutta harkinnanvaraiseen
osuuteen ylijäämästä
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka johtuu
oikeudesta harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä.
Oikeudet harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä ovat
sopimukseen perustuvia oikeuksia saada taattujen etujen
lisäksi muita etuja: a) jotka todennäköisesti ovat merkit
tävä osa sopimuksen mukaisista kokonaiseduista;
b) joiden määrä tai ajoittuminen on sopimuksen mukaan
myyjäosapuolen harkittavissa; ja c) jotka sopimuksen
mukaan perustuvat: (i) tietyn sopimusten ryhmän tai tie
tyn tyyppisten sopimusten tuloksellisuuteen; (ii) realisoi
tuneisiin ja/tai realisoitumattomiin sijoitustuottoihin tie
tystä myyjäosapuolen hallussa olevasta varojen ryhmästä;
tai (iii) myyjäosapuolena olevan yhtiön, rahaston tai
muun yhteisön voittoon tai tappioon.

esimerkki: IAS 1 108 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 IG22 f –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 34 b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf X instant,
credit
ConvertibleInstruments

Vaihdettavissa olevien instru
menttien omaksi pääomaksi
luokiteltujen komponenttien
rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa vaihdettavissa olevien
instrumenttien omaksi pääomaksi luokiteltuja
komponentteja.

yleinen käytäntö: IAS 1 55
16.12.2019

X instant,
credit
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ReserveOfDiscretionaryPartici
pationFeatures

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf member
ConvertibleInstrumentsMember

Vaihdettavissa olevien instru
menttien omaksi pääomaksi
luokiteltujen komponenttien
rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
vaihdettavissa olevien instrumenttien omaksi pääomaksi
luokiteltuja komponentteja.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslation

X instant,
credit

Muuntoerorahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa ulkomaisten yksiköi
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
den tilinpäätösten muuntamisesta johtuvia kurssieroja,
IAS 21 52 b
jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja josta ker
tynyt lisäys on kirjattu oman pääomaan. [Viittaus: Muut
laajan tuloksen erät]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationContinu
ingHedges

X instant,
credit

Muuntoerorahasto, jatkuvat
suojaukset

Jatkuviin suojauksiin liittyvää muuntoerorahastoa edus
tava oman pääoman erä. [Viittaus: Muuntoerorahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B b ii

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
X instant,
encesOnTranslationHedgingRe credit
lationshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

Muuntoerorahasto, suojaus
suhteet, joihin ei enää sovel
leta suojauslaskentaa

Suojaussuhteisiin, joihin ei enää sovelleta suojauslasken
taa, liittyvää muuntoerorahastoa edustava oman pää
oman erä. [Viittaus: Muuntoerorahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24B b iii

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationMember

Muuntoerorahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta
johtuvia kurssieroja, jotka on kirjattu muihin laajan
tuloksen eriin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

esimerkki: IAS 1 108,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 21 52 b

yleinen käytäntö: IAS 1 108
FI

Euroopan unionin virallinen lehti

member
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Etuliite

L 326/947

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvien tulosvai
kutteisesti kirjaamattomien
rahoitustuottojen (tai -kulu
jen) rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa kertyneitä, vakuutukse yleinen käytäntö: IAS 1 78 e –
nottajana tehdyistä jälleenvakuutussopimuksista johtuvia Voimaantulo 1.1.2021
tulosvaikutteisesti kirjaamattomia rahoitustuottoja (tai kuluja). [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot
(tai -kulut); Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutus
sopimukset [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLossMember

member

Vakuutuksenottajana teh
dyistä jälleenvakuutussopi
muksista johtuvien tulosvai
kutteisesti kirjaamattomien
rahoitustuottojen (tai -kulu
jen) rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa esimerkki: IAS 1 108 –
kertyneitä, vakuutuksenottajana tehdyistä jälleenvakuu
Voimaantulo 1.1.2021
tussopimuksista johtuvia tulosvaikutteisesti kirjaamatto
mia rahoitustuottoja (tai -kuluja). [Viittaus: Vakuutukseen
liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutuksenottajana
tehdyt jälleenvakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityIn
struments

X instant,
credit

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyistä
sijoituksista johtuvien voitto
jen ja tappioiden rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa kertyneitä voittoja ja
tappioita oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin teh
dyistä sijoituksista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattaviksi.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityIn
strumentsMember

member

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyistä
sijoituksista johtuvien voitto
jen ja tappioiden rahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa esimerkki: IAS 1 108
kertyneitä voittoja ja tappioita oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka on nimen
omaisesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tulok
sen erien kautta kirjattaviksi.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e

16.12.2019

X instant,
credit
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ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

FI

ifrs-full

L 326/948

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavista rahoitusva
roista johtuvien voittojen ja
tappioiden rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa kertyneitä voittoja ja
tappioita rahoitusvaroista, jotka arvostetaan käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. [Viittaus:
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

Käypään arvoon muiden laa
jan tuloksen erien kautta
arvostettavista rahoitusva
roista johtuvien voittojen ja
tappioiden rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erä, joka edustaa
kertyneitä voittoja ja tappioita rahoitusvaroista, jotka
arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan
tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat; Muut
laajan tuloksen erät]

esimerkki: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFair credit
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeRelatedToInsur
anceContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAnd
C24cOfIFRS17HaveBeenAp
plied

Sellaisiin vakuutussopimuk
siin, joihin sovelletaan IFRS
17:n kappaleita C18(b),
C19(b), C24(b) ja C24(c), liit
tyvien käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien
kautta arvostettavista rahoi
tusvaroista johtuvien voitto
jen ja tappioiden rahasto

Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvä kertynyt määrä,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka aiheutuu käypään arvoon muiden laajan tuloksien
IFRS 17 116 – Voimaantulo
erien kautta arvostetuista, sellaisiin vakuutussopimuksiin, 1.1.2021
joihin sovelletaan IFRS 17:n kappaleita C18(b), C19(b),
C24(b) ja C24(c), liittyvistä rahoitusvaroista. [Viittaus:
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettavat rahoitusvarat]

Euroopan unionin virallinen lehti

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFair credit
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome
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Etuliite

L 326/949

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä sijoi
tuksia suojaavista suojausin
strumenteista johtuvien voit
tojen ja tappioiden rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa kertyneitä voittoja ja
yleinen käytäntö: IAS 1 78 e
tappioita suojausinstrumenteista, jotka suojaavat oman
pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehtyjä sijoituksia,
jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon mui
den laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstru
mentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstru
mentsMember

member

Oman pääoman ehtoisiin
instrumentteihin tehtyjä sijoi
tuksia suojaavista suojausin
strumenteista johtuvien voit
tojen ja tappioiden rahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa esimerkki: IAS 1 108
kertyneitä voittoja ja tappioita suojausinstrumenteista,
jotka suojaavat oman pääoman ehtoisiin instrumenttei
hin tehtyjä sijoituksia, jotka on nimenomaisesti luokiteltu
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattaviksi.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssets

X instant,
credit

Myytävissä olevien rahoitus
varojen arvostamisesta johtu
vien voittojen ja tappioiden
rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvia kertyneitä voit
toja ja tappioita. [Viittaus: Myytävissä olevat
rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssetsMember

member

Myytävissä olevien rahoitus
varojen arvostamisesta johtu
vien voittojen ja tappioiden
rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtu
via kertyneitä voittoja ja tappioita. [Viittaus: Myytävissä
olevat rahoitusvarat]

esimerkki: IAS 1 108 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstru
mentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvien tulosvaikutteisesti
kirjaamattomien mutta myö
hemmin tulosvaikutteisiksi
siirrettävien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa sellaisista vakuutukse yleinen käytäntö: IAS 1 78 e –
nantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuvia ker Voimaantulo 1.1.2021
tyneitä rahoitustuottoja (tai -kuluja), joita ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti mutta jotka siirretään myöhemmin
tulosvaikutteisiksi. [Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoi
tustuotot (tai -kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuu
tussopimukset [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
Member

member

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvien tulosvaikutteisesti
kirjaamattomien mutta myö
hemmin tulosvaikutteisiksi
siirrettävien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) rahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa esimerkki: IAS 1 108 –
sellaisista vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopi
Voimaantulo 1.1.2021
muksista aiheutuvia kertyneitä rahoitustuottoja (tai kuluja), joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti mutta jotka
siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi. [Viittaus:
Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuu
tuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvien tulosvaikutteisesti
kirjaamattomien, ei myöhem
minkään tulosvaikutteisiksi
siirrettävien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) rahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa sellaisista vakuutukse yleinen käytäntö: IAS 1 78 e –
nantajana tehdyistä vakuutussopimuksista aiheutuvia ker Voimaantulo 1.1.2021
tyneitä rahoitustuottoja (tai -kuluja), joita ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti ja joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi.
[Viittaus: Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot (tai kulut); Vakuutuksenantajana tehdyt vakuutussopimukset
[member]]
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Etuliite

L 326/951

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
Member

member

Vakuutuksenantajana teh
dyistä vakuutussopimuksista
aiheutuvien tulosvaikutteisesti
kirjaamattomien, ei myöhem
minkään tulosvaikutteisiksi
siirrettävien rahoitustuottojen
(tai -kulujen) rahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman erää, joka edustaa
sellaisista vakuutuksenantajana tehdyistä vakuutussopi
muksista aiheutuvia kertyneitä rahoitustuottoja (tai kuluja), joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti ja joita ei
siirretä tulosvaikutteisiksi. [Viittaus: Vakuutukseen liitty
vät rahoitustuotot (tai -kulut); Vakuutuksenantajana teh
dyt vakuutussopimukset [member]]

esimerkki: IAS 1 108 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Overlay-lähestymistavan
soveltamisesta johtuva
rahasto

Overlay-lähestymistavan soveltamisesta johtuvia kerty
neitä oikaisuja edustava oman pääoman erä.

yleinen käytäntö: IFRS 4 35D b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Overlay-lähestymistavan
Tämä jäsen tarkoittaa overlay-lähestymistavan soveltami
soveltamiseen liittyvä rahasto sesta johtuvia kertyneitä oikaisuja edustavaa oman pää
[member]
oman erää.

yleinen käytäntö: IFRS 4 35D b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

ifrs-full

ReserveOfRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans

X instant,
credit

Etuuspohjaisten järjestelyjen
uudelleen määrittämisestä
johtuva rahasto

Etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisistä
johtuvia kertyneitä eriä edustava oman pääoman erä.
[Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans
Member

member

Etuuspohjaisten järjestelyjen
uudelleen määrittämisestä
johtuva rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa etuuspohjaisten järjestelyjen uudel esimerkki: IAS 1 108
leen määrittämisistä johtuvaa oman pääoman erää. [Viit
taus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otet
tuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen
uudelleen määrittämisestä]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Osakeperusteisten maksujen
rahasto

Osakeperusteisista maksuista johtuva oman pääoman
erä.

FI

ifrs-full
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Etuliite
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yleinen käytäntö: IAS 1 78 e

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

member

Osakeperusteisten maksujen
rahasto [member]

Tämä jäsen tarkoittaa osakeperusteisista maksuista johtu esimerkki: IAS 1 108
vaa oman pääoman erää.

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Omaan pääomaan sisältyvät
rahastot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 b

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

member

Jäännösarvoriski [member]

Tämä jäsen tarkoittaa muun hintariskin osatekijää, joka
edustaa riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä
arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat jäännösarvojen
muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG32,
esimerkki: IFRS 7 40 a

ifrs-full

RestatedMember

member

Tarkasteluhetkellä esitetty
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa tilinpäätöksessä tarkasteluhetkellä
esitettyjä tietoja. Lisäksi se edustaa ”Takautuva soveltami
nen ja oikaiseminen” -akselin ja ”Poikkeaminen IFRSstandardin vaatimuksesta” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

yleinen käytäntö: IAS 1 20 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 113 b – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Rahavarat, joihin kohdistuu
rajoituksia

Rahavarat, joiden käyttöön tai nostamiseen kohdistuu
rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAs
setsInFunds

text

Kuvaus rahastoissa olevien
varojen käyttöön kohdistu
vista rajoituksista

Kuvaus käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan
palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen tarkoite
tuissa rahastoissa olevien varojen käyttöön kohdistuvista
rajoituksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 5 11

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sijoituskiinteistöjen realisoita Sijoituskiinteistöjen realisoitavuutta tai tuoton ja myynti
vuutta tai sijoituskiinteistöjen tulon siirtämistä koskevien rajoitusten määrä. [Viittaus:
tuoton ja myyntitulon siirtä Sijoituskiinteistöt]
mistä koskevat rajoitukset

ifrs-full

RestructuringContingentLiabili member
tyMember

Uudelleenjärjestelyihin liittyvä Tämä jäsen tarkoittaa ehdollista velkaa, joka liittyy uudel esimerkki: IAS 37 88
leenjärjestelyihin, kuten toimialan myyntiin tai lakkautta
ehdollinen velka [member]
miseen; toimipaikkojen sulkemiseen jossakin maassa tai
jollakin alueella taikka liiketoiminnan siirtämiseen maasta
toiseen tai alueelta toiselle; johdon rakenteen muutoksiin;
ja perustavaa laatua oleviin uudelleenorganisointeihin,
joilla on olennainen vaikutus yhteisön toimintojen luon
teeseen ja painopisteeseen. [Viittaus: Ehdolliset velat
[member]]

ifrs-full

RestructuringProvision

Uudelleenjärjestelyvaraus

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

X instant,
credit

esimerkki: IAS 37 70
Varaus sellaisia menoja varten, jotka liittyvät uudelleen
järjestelyihin, kuten toimialan myyntiin tai lakkauttami
seen; toimipaikkojen sulkemiseen jossakin maassa tai jol
lakin alueella taikka liiketoiminnan siirtämiseen maasta
toiseen tai alueelta toiselle; johdon rakenteen muutoksiin;
ja perustavaa laatua oleviin uudelleenorganisointeihin,
joilla on olennainen vaikutus yhteisön toimintojen luon
teeseen ja painopisteeseen. [Viittaus: Muut varaukset]

16.12.2019

Uudelleenjärjestelyvaraus
[abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 75 g

Euroopan unionin virallinen lehti
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X instant
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tanceOfIncomeAndProceed
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Uudelleenjärjestelyvaraus
[member]

esimerkki: IAS 37 70
Tämä jäsen tarkoittaa sellaisia menoja varten tehtyä
varausta, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyihin, kuten toi
mialan myyntiin tai lakkauttamiseen; toimipaikkojen sul
kemiseen jossakin maassa tai jollakin alueella taikka liike
toiminnan siirtämiseen maasta toiseen tai alueelta toi
selle; johdon rakenteen muutoksiin; ja perustavaa laatua
oleviin uudelleenorganisointeihin, joilla on olennainen
vaikutus yhteisön toimintojen luonteeseen ja painopistee
seen. [Viittaus: Muut varaukset [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Kertyneet voittovarat

Yhteisön kertyneitä jakamattomia voittovaroja tai alijää
miä edustava oman pääoman erä.

esimerkki: IAS 1 78 e, esimerkki:
IAS 1 IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Kertyneet voittovarat
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön kertyneitä jakamattomia
voittovaroja tai alijäämiä edustavaa oman pääoman erää.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106, esimerkki: IAS 1 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Pidätettyihin määriin liittyvät
velat

Yhteisön pidättämät määrät, joita ei suoriteta ennen kuin yleinen käytäntö: IAS 1 78
ehto on täyttynyt.

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Käytöstä poistamiset, aineet Käytöstä poistamisista johtuva aineettomien hyödykkei
tomat hyödykkeet ja liikearvo den ja liikearvon vähennys. [Viittaus: Aineettomat hyö
dykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Käytöstä poistamiset, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo
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yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

L 326/955

Käytöstä poistamisista johtuva muiden aineettomien hyö yleinen käytäntö: IAS 38 118 e
dykkeiden kuin liikearvon vähennys. [Viittaus: Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RetirementsPropertyPlantAndE X duration,
quipment
credit

Käytöstä poistamiset, aineelli Käytöstä poistamisista johtuva aineellisten käyttöomai
yleinen käytäntö: IAS 16 73 e
set käyttöomaisuushyödyk
suushyödykkeiden vähennys. [Viittaus: Aineelliset käyttö
keet
omaisuushyödykkeet]

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAn
axis
dRetrospectiveRestatementAxis

Takautuva soveltaminen ja
oikaiseminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Järjestelyyn kuuluvien varo
jen tuotto lukuun ottamatta
korkotuottoja tai -kuluja,
etuuspohjainen nettovelka
(tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
(tai lisäys) järjestelyyn kuuluvien varojen tuoton seurauk IAS 19 141 c i
sena, lukuun ottamatta korkotuottoihin tai -kuluihin
sisältyviä määriä. Järjestelyyn kuuluvien varojen tuottoa
ovat korot, osingot ja muut järjestelyyn kuuluvista
varoista saadut tuotot sekä järjestelyyn kuuluvista
varoista johtuvat realisoituneet ja realisoitumattomat voi
tot tai tappiot, joista on vähennetty järjestelyyn kuulu
vien varojen hallinnoinnista johtuvat menot ja järjestelyn
itsensä maksettavaksi tulevat verot lukuun ottamatta
veroja, jotka sisältyvät etuuspohjaisen velvoitteen nykyar
von määrittämisessä käytettäviin vakuutusmatemaattisiin
oletuksiin. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat [mem
ber]; Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä);
Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]; Korkokulut
(-tuotot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

ifrs-full

ReturnOnReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Korvauksensaantioikeuksien
tuotto lukuun ottamatta kor
kotuottoja tai -kuluja

Korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys) näiden
oikeuksien tuoton seurauksena, lukuun ottamatta korko
tuottoja tai -kuluja. [Viittaus: Korvauksensaantioikeudet,
käypä arvo; Korkotuotot, korvauksensaantioikeudet]

FI

ifrs-full

L 326/956

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 141 c i
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Uudelleenarvostuksista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
muut aineettomat hyödykkeet
kuin liikearvo

Uudelleenarvostuksista johtuva muiden aineettomien
hyödykkeiden kuin liikearvon käyvän arvon lisäys (tai
vähennys). [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo; Uudelleenarvostusrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e iii

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

Uudelleenarvostuksista joh
tuva lisäys (tai vähennys),
aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet

Uudelleenarvostuksista johtuva aineellisten käyttöomai
suushyödykkeiden käyvän arvon lisäys (tai vähennys).
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Uudel
leenarvostusrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e iv, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 77 f

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Uudelleenarvostusrahasto

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattujen omaisuuserien
uudelleenarvostuksesta kertynyttä uudelleenarvostusra
hastoa edustava oman pääoman erä. [Viittaus: Muut laa
jan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 39, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 38 85

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Uudelleenarvostusrahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa muihin laajan tuloksen eriin kirjat
tujen omaisuuserien uudelleenarvostuksesta kertynyttä
uudelleenarvostusrahastoa edustavaa oman pääoman
erää. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

esimerkki: IAS 1 108,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 39, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 1 IG10

X duration,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

RevaluationIncreaseDecreaseIn X duration,
tangibleAssetsOtherThanGood debit
will

FI

ifrs-full
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Etuliite

Aineettomien hyödykkeiden
uudelleenarvostus [abstract]

L 326/957

ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

Tuotot

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Tuotot

Viitteet

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2020: Yhteisön tavan
omaisessa toiminnassa syntyvät tuotot. Tuotot ovat tili
kauden aikana tapahtuvia taloudellisen hyödyn lisäyksiä,
jotka toteutuvat varojen lisääntymisenä tai parantumisena
taikka velkojen vähentymisenä ja johtavat oman pää
oman lisäykseen, joka on muusta kuin omistajien teke
mistä oman pääoman sijoituksista johtuvaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 a, esimerkki: IAS 1 103,
esimerkki: IAS 1 102,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B12 b v, esimerkki: IFRS
12 B10 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 33 b i,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 32, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 34

Voimaantulo 1.1.2020: Yhteisön tavanomaisessa toimin
nassa syntyvät tuotot. Tuotot ovat varojen lisäyksiä tai
velkojen vähennyksiä, jotka johtavat oman pääoman
lisäykseen, joka on muusta kuin omistajien tekemistä
oman pääoman sijoituksista johtuvaa.

ifrs-full

RevenueAbstract

Myyntituotot [abstract]

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

ifrs-full

RevenueFromConstructionCon X duration,
credit
tracts

X duration,
credit

Myyntituotot ja muut liiketoi Yhteisön myyntituottojen ja muiden liiketoiminnan tuot
tojen yhteismäärä. [Viittaus: Tuotot]
minnan tuotot

yleinen käytäntö: IAS 1 85

Rakentamishankkeista johtu
vat tuotot

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

Rakentamishankkeista johtuvat tuotot. Rakentamishanke
on erityisesti neuvoteltu sopimus, jonka mukaan valmis
tetaan tietty omaisuuserä tai ryhmä omaisuuseriä, jotka
liittyvät läheisesti toisiinsa tai ovat riippuvaisia toisistaan
suunnittelun, teknologian ja toiminnan taikka lopullisen
käyttötarkoituksen suhteen. [Viittaus: Tuotot]

Euroopan unionin virallinen lehti

Dokumentaation nimike

FI

X duration,
credit

Nimike

L 326/958

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myyntituotot asiakassopi
muksista

Myyntituotot asiakassopimuksista. Asiakas on osapuoli,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joka on tehnyt yhteisön kanssa sopimuksen yhteisön
IFRS 15 113 a, tilinpäätöksessä
tavanomaisen toiminnan tuotoksena syntyvien tavaroiden esitettävät tiedot: IFRS 15 114
tai palvelujen hankkimisesta vastiketta vastaan.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Osinkotuotot

Tuotoksi kirjattavat osingot. Osingot ovat voittojen jaka
mista oman pääoman sijoittajille näiden tietystä osakela
jista omistaman osuuden suhteessa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Julkisiin avustuksiin liittyvät
tuotot

Julkisiin avustuksiin liittyen kirjatut tuotot. [Viittaus: Jul
kiset avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 20 39 b

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Hotellitoiminnasta johtuvat
tuotot

Hotellitoiminnasta johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon
tractsIssuedWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Vakuutussopimuksista johtu
vat tuotot ilman jälleenva
kuutussopimuksista johtuvia
vähennyksiä

Vakuutussopimuksista johtuvat tuotot ilman jälleenva
kuutussopimuksista johtuvia vähennyksiä. [Viittaus:
Tuotot]

esimerkki: IAS 1 85 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 IG24
a – Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Korkotuotot

Koroista johtuvat tuotot.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B13 e, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 23 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28 e

L 326/959

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

RevenueFromContractsWith
Customers

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

RevenueFromPerformanceObli X duration,
gationsSatisfiedOrPartiallySatis credit
fiedInPreviousPeriods

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 116 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Tuotot mainospalvelujen
tuottamisesta

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Tuotot rahdin ja postin kulje Rahdin ja postin kuljetuspalvelujen tuottamisesta johtu
tuspalvelujen tuottamisesta
vat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
DataServices

X duration,
credit

Tuotot datapalvelujen
tuottamisesta

Datapalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus:
Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRen
deringOfGamingServices

X duration,
credit

Tuotot pelipalvelujen
tuottamisesta

Pelipalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus:
Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyConsult
ingServices

X duration,
credit

Tuotot tietotekniikan konsul Tietotekniikkaan liittyvien konsultointipalvelujen tuotta
tointipalvelujen tuottamisesta misesta johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyMainte
nanceAndSupportServices

X duration,
credit

Tuotot tietotekniikan huoltoja tukipalvelujen
tuottamisesta

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

FI

Myyntituotot aiemmilla
Myyntituotot aiemmilla kausilla täytetyistä (tai osittain
kausilla täytetyistä tai osittain täytetyistä) suoritevelvoitteista. [Viittaus: Suoritevelvoit
täytetyistä suoritevelvoitteista teet [member]; Myyntituotot asiakassopimuksista]

Viitteet

L 326/960

Etuliite

Mainospalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
Tuotot]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Tietotekniikkaan liittyvien huolto- ja tukipalvelujen tuot
tamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X duration,
credit

Nimike

Tuotot tietotekniikkapalvelu
jen tuottamisesta

Dokumentaation nimike

Tietotekniikkapalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyServices

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter X duration,
credit
connectionServices

Tuotot yhteentoimivuuspalve Tuotot, jotka johtuvat yhteentoimivuuspalvelujen tuotta
lujen tuottamisesta
misesta muille operaattoreille. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter X duration,
netAndDataServices
credit

Tuotot internet- ja datapalve
lujen tuottamisesta

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServicesAbstract

Tuotot internet- ja datapalve
lujen tuottamisesta [abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter X duration,
netServices
credit

Tuotot internetpalvelujen
tuottamisesta

ifrs-full

RevenueFromRen
deringOfLandLineTelephone
Services

X duration,
credit

Tuotot kiinteälinjaisten puhe Kiinteälinjaisten puhelinpalvelujen tuottamisesta johtuvat
linpalvelujen tuottamisesta
tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMo
bileTelephoneServices

X duration,
credit

Tuotot matkapuhelinpalvelu
jen tuottamisesta

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

FI

ifrs-full

Internetpalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
Tuotot]

L 326/961

Matkapuhelinpalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

Euroopan unionin virallinen lehti

Internet- ja datapalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Tuotot muiden televiestintä
palvelujen tuottamisesta

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas
sengerTransportServices

X duration,
credit

Tuotot matkustajaliikennepal Matkustajaliikennepalvelujen tuottamisesta johtuvat tuo
velujen tuottamisesta
tot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
PrintingServices

X duration,
credit

Tuotot painopalvelujen
tuottamisesta

Painopalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus:
Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Tuotot palvelujen
tuottamisesta

Palvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus:
Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Tuotot palvelujen tuottami
sesta, lähipiiriliiketoimet

Tuotot, jotka johtuvat palvelujen tuottamisesta lähipiirilii esimerkki: IAS 24 21 c
ketoimissa. [Viittaus: Tuotot; Lähipiiri [member]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServices

X duration,
credit

Tuotot televiestintäpalvelujen
tuottamisesta

Televiestintäpalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServicesAb
stract

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

Televiestintäpalvelujen tuotta
misesta johtuvat tuotot
[abstract]

Televiestintäpalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot, joita yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
yhteisö ei esitä erikseen samassa laskelmassa tai liitetie
dossa. [Viittaus: Tuotot]

Euroopan unionin virallinen lehti

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunicationSer
vices

FI

ifrs-full

L 326/962

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Puhelinpalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
Tuotot]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
TransportServices

X duration,
credit

Tuotot liikennepalvelujen
tuottamisesta

Liikennepalvelujen tuottamisesta johtuvat tuotot. [Viit
taus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy X duration,
credit
Services

Tuotot majoituspalveluista

Majoituspalveluista johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

Rojaltituotot

Rojalteista johtuvat tuotot.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultur X duration,
credit
alProduce

Tuotot maataloustuotteiden
myynnistä

Maataloustuotteiden myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
Tuotot]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn X duration,
credit
dAlcoholicDrinks

Tuotot alkoholin ja alkoholi
juomien myynnistä

Alkoholin ja alkoholijuomien myynnistä johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Tuotot kirjojen myynnistä

Kirjojen myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Tuotot kuparin myynnistä

Kuparin myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

X duration,
credit

L 326/963

Tuotot puhelinpalvelujen
tuottamisesta

Euroopan unionin virallinen lehti

RevenueFromRenderingOfTele X duration,
credit
phoneServices

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Tuotot raakaöljyn myynnistä

Raakaöljyn myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Lyhytai
kainen raakaöljy; Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Tuotot sähkön myynnistä

Sähkön myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAnd
Beverage

X duration,
credit

Tuotot elintarvikkeiden ja
juomien myynnistä

Elintarvikkeiden ja juomien myynnistä johtuvat tuotot.
[Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Tuotot kullan myynnistä

Kullan myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Tuotot tavaroiden myynnistä

Tavaroiden myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRe
latedPartyTransactions

X duration,
credit

Tuotot tavaroiden myynnistä, Tuotot, jotka johtuvat tavaroiden myynnistä lähipiiriliike esimerkki: IAS 24 21 a
lähipiiriliiketoimet
toimissa. [Viittaus: Tuotot; Lähipiiri [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas X duration,
credit

16.12.2019

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
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Tuotot maakaasun myynnistä Maakaasun myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Lyhytai
kainen maakaasu; Tuotot]

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

X duration,
credit

Tuotot öljy- ja kaasutuottei
den myynnistä

Öljy- ja kaasutuotteiden myynnistä johtuvat tuotot. [Viit
taus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X duration,
credit

Tuotot raakaöljytuotteiden ja
petrokemian tuotteiden
myynnistä

Raakaöljytuotteiden ja petrokemian tuotteiden myynnistä yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
johtuvat tuotot. [Viittaus: Lyhytaikaiset raakaöljytuotteet
ja petrokemian tuotteet; Tuotot]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublica
tions

X duration,
credit

Tuotot julkaisujen myynnistä

Julkaisujen myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Tuotot hopean myynnistä

Hopean myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Tuotot sokerin myynnistä

Sokerin myynnistä johtuvat tuotot. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecom
municationEquipment

X duration,
credit

Tuotot televiestintälaitteiden
myynnistä

Televiestintälaitteiden myynnistä johtuvat tuotot. [Viit
taus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueMultipleMeasure
mentInputMember

member

Tuottoperusteinen arvostus Tämä jäsen edustaa tuottoperusteista arvostuskerrointa,
kerroin, määrittämisessä käy jota käytetään arvon määrittämisessä syöttötietona.
tetty syöttötieto [member]

FI

ifrs-full
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Euroopan unionin virallinen lehti

esimerkki: IFRS 13 93 d,
esimerkki: IFRS 13 IE63
L 326/965

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Hankinnan kohteen hankinta- Laajaan konsernituloslaskelmaan sisältyvät hankinnan
ajankohdan jälkeiset
kohteen hankinta-ajankohdan jälkeiset myyntituotot.
myyntituotot
[Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 q i

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Syntyneen yhteisökokonai
suuden myyntituotot ikään
kuin yhdistäminen olisi
toteutunut kyseisen tilikau
den alussa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 q ii

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForFi credit
nancialAsset

Rahoitusvaroja vastaan toimi Palvelutoimilupajärjestelyissä rahoitusvaroja vastaan toi
tetuista rakentamispalveluista mitetuista rakentamispalveluista kirjatut tuotot. [Viittaus:
kirjatut tuotot
Palvelutoimilupajärjestelyt [member]; Myyntituotot asia
kassopimuksista]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForIn credit
tangibleAsset

Aineettomia hyödykkeitä vas Palvelutoimilupajärjestelyissä aineettomia hyödykkeitä
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
taan toimitetuista rakentamis vastaan toimitetuista rakentamispalveluista kirjatut tuo
SIC 29 6A
palveluista kirjatut tuotot
tot. [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member]; Myyn
tituotot asiakassopimuksista]

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedIn
ContractLiabilityBalanceAtBe
ginningOfPeriod

Myyntituotot, jotka kauden
alussa sisältyivät sopimuk
seen perustuvaan velkaan

X duration,
credit

Syntyneen yhteisökokonaisuuden myyntituotot ikään
kuin kaikki vuoden aikana tapahtuneet liiketoimintojen
yhdistämiset olisivat toteutuneet kyseisen tilikauden
alussa. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [mem
ber]; Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 116 b
16.12.2019

Myyntituotot, jotka kauden alussa sisältyivät sopimuk
seen perustuvaan velkaan. [Viittaus: Sopimukseen perus
tuvat velat; Myyntituotot asiakassopimuksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6A

Euroopan unionin virallinen lehti

RevenueOfAcquiree
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Arvonalentumisen peruutta Arvonalentumisen peruuttamisesta johtuva vähennys
yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
minen, vähennystili rahoitus rahoitusvarojen luottotappioita varten perustetulla vähen Voimassaolon päättymispäivä
varojen luottotappioita varten nystilillä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luotto
1.1.2021
tappioita varten]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Arvonalentumistappion
peruuttaminen

Omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytet tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tävissä olevaan rahamäärään pääsemiseksi kirjattu kirjan IAS 36 130 b, tilinpäätöksessä
pitoarvon lisäys, kun arvonalentumistappio oli kirjattu
esitettävät tiedot: IAS 36 130 d ii
aiemmin. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

ifrs-full

X duration,
ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInOtherComprehen credit
siveIncome

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistap
pion peruuttaminen

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu arvonalentumistap
pion peruuttaminen. [Viittaus: Arvonalentumistappion
peruuttaminen; Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu
arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 126 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 36 129 b

ifrs-full

X duration
ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInOtherComprehen
siveIncomeIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistap
pion peruuttaminen, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta mui
hin laajan tuloksen eriin kirjattu arvonalentumistappion
peruuttaminen. [Viittaus: Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistappion peruuttaminen; Muut
aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 e iii

ifrs-full

X duration
ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInOtherComprehen
siveIncomePropertyPlantAndE
quipment

Muihin laajan tuloksen eriin
kirjattu arvonalentumistap
pion peruuttaminen, aineelli
set käyttöomaisuushyödyk
keet

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä muihin laajan
tuloksen eriin kirjattu arvonalentumistappion peruutta
minen. [Viittaus: Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu
arvonalentumistappion peruuttaminen; Aineelliset käyt
töomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 e iv

L 326/967

X duration
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ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets
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Etuliite

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen

Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappion
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
peruuttaminen. [Viittaus: Arvonalentumistappion peruut IAS 36 126 b, tilinpäätöksessä
taminen; Voitto (tai tappio)]
esitettävät tiedot: IAS 36 129 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossBio
logicalAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen, biologiset
hyödykkeet

Biologisista hyödykkeistä tulosvaikutteisesti kirjattu
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvonalentumistappion peruuttaminen. [Viittaus: Tulos
IAS 41 55 b
vaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappion peruuttami
nen; Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
X duration
RecognisedInProfitOrLossIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen, muut aineet
tomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappion peruut IAS 38 118 e v
taminen. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalen
tumistappion peruuttaminen; Muut aineettomat hyödyk
keet kuin liikearvo]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossIn
vestmentProperty

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen, sijoituskiin
teistöt

Sijoituskiinteistöistä tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tumistappion peruuttaminen. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti IAS 40 76 g, tilinpäätöksessä
kirjattu arvonalentumistappion peruuttaminen; Sijoitus esitettävät tiedot: IAS 40 79 d v
kiinteistöt]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss
LoansAndAdvances

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen, lainat ja
ennakot

Lainoista ja ennakoista tulosvaikutteisesti kirjattu arvon
alentumistappion peruuttaminen. [Viittaus: Tulosvaikut
teisesti kirjattu arvonalentumistappion peruuttaminen]

Dokumentaation nimike

Viitteet

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

Nimike
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/968

Elementin nimi / URI-rooli

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 85
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tulosvaikuttei
sesti kirjattu arvonalentumistappion peruuttaminen.
[Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistap
pion peruuttaminen; Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 16 73 e vi

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOr
LossTradeReceivables

Tulosvaikutteisesti kirjattu
arvonalentumistappion
peruuttaminen,
myyntisaamiset

Myyntisaamisista tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentu
mistappion peruuttaminen. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti
kirjattu arvonalentumistappion peruuttaminen;
Myyntisaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown X duration

Vaihto-omaisuuden kirjanpi Vaihto-omaisuuden kuluksi kirjatun määrän vähennys,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
toarvoa pienentävien kulukir joka johtuu nettorealisointiarvon noususta johtuvasta
IAS 1 98 a, tilinpäätöksessä
jausten peruuttaminen
vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukir esitettävät tiedot: IAS 2 36 f
jausten peruutuksesta. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Vaihtoomaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen]

ifrs-full

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

X duration,
credit

Uudelleenjärjestelymenoja
varten tehtyjen varausten
peruuttaminen

Uudelleenjärjestelymenoja varten tehtyjen varausten
peruuttaminen. [Viittaus: Uudelleenjärjestelyvaraus]

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabiliti
esContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

X duration,
debit

Peruutetut suorittamattomat
velat, liiketoimintojen yhdis
tämisessä kirjatut ehdolliset
velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
joita ei ole suoritettu ja jotka on myöhemmin peruutettu. IFRS 3 B67 c
[Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolli
set velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

X duration,
credit
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ReversalOfImpairmentLoss
X duration
RecognisedInProfitOrLossProp
ertyPlantAndEquipment
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 b

L 326/969

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
debit

Käänteiset takaisinostosopi
mukset ja lainaksi otettuja
arvopapereita koskeva
käteisvakuus

Ostetut instrumentit, jotka yhteisö on ostanut käänteisen yleinen käytäntö: IAS 1 55
takaisinmyyntisopimuksen perusteella tapahtuvaa myyn
tiä varten, ja lainaksi otettuja arvopapereita koskeva
käteisvakuus. [Viittaus: Takaisinmyyntisopimukset ja lai
naksi annettujen arvopaperien käteisvakuus]

ifrs-full

RightofuseAssetFairVal
ueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Käyttöoikeusomaisuuserät,
käypä arvo oletushankinta
menona

Käyttöoikeusomaisuuserät, joiden käypää arvoa on käy
tetty niiden oletushankintamenona avaavassa IFRStaseessa. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 1 30

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Käyttöoikeusomaisuuserät

Omaisuuserät, jotka edustavat vuokralle ottajan oikeutta
käyttää kohdeomaisuuserää vuokra-aikana. Kohdeomai
suuserä on vuokrasopimuksen kohteena oleva omai
suuserä, jonka käyttöoikeuden vuokralle antaja on anta
nut vuokralle ottajalle.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 53 j

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDe
creaseInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Käyttöoikeusomaisuuserät,
uudelleenarvostusrahaston
lisäys (tai vähennys)

Käyttöoikeusomaisuuseriin liittyvän uudelleenarvostusra tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
haston lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Uudelleenarvostus IFRS 16 57
rahasto; Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Käyttöoikeusomaisuuserät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa käyttöoikeusomaisuuseriä. [Viit
taus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluation
Surplus

X instant,
credit

Käyttöoikeusomaisuuserät,
uudelleenarvostusrahasto

Käyttöoikeusomaisuuseriin liittyvä uudelleenarvostusra
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
hasto. [Viittaus: Uudelleenarvostusrahasto; Käyttöoikeuso IFRS 16 57
maisuuserät]
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ReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

FI

ifrs-full
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 33

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

RightofuseAssetsThatDoNot
MeetDefinitionOfInvestment
Property

X instant,
debit

Käyttöoikeusomaisuuserät,
Käyttöoikeusomaisuuserät, jotka eivät vastaa sijoituskiin
jotka eivät vastaa sijoituskiin teistöjen määritelmää. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuse
teistöjen määritelmää
rät; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 47 a

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
tionsAttachingToClassOfShare
Capital

text

Osakepääoman osakelajia
koskevat oikeudet, etuoikeu
det ja rajoitukset

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a v

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskMember

member

Muuta riskiä kuin rahoitusris Tämä jäsen edustaa korvausta, jota yhteisö vaatii rahavir
kiä koskeva riskioikaisu
tojen määrään ja ajoittumiseen liittyvän, muusta riskistä
[member]
kuin rahoitusriskistä johtuvan epävarmuuden kantami
sesta yhteisön täyttäessä vakuutussopimuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 100 c ii – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 101 b –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 107 c – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMem
ber

member

Riskien hajauttamisen vaiku
tus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusinstrumenteista johtuvien
riskien hajauttamisen vaikutusta. [Viittaus: Rahoitusin
strumentit, luokka [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 7 32

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn X instant
strumentsSharingCharacteristic

Riskille alttiina oleva määrä
liittyen instrumentteihin,
joilla on yhteisiä piirteitä

Riskille alttiina oleva määrä liittyen rahoitusinstrument
teihin, joilla on riskikeskittymille tunnusomaisia yhteisiä
piirteitä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B8 c

Käyttöoikeusomaisuuserät, jotka olisi kirjattu, jos uudel tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
leenarvostetut omaisuuserät olisi merkitty taseeseen han IFRS 16 57
kintamenomallin mukaisesti. [Viittaus: Käyttöoikeusomai
suuserät]

Kuvaus osakepääoman osakelajia koskevista oikeuksista,
etuoikeuksista ja rajoituksista sisältäen osingonjakoa ja
pääoman palauttamista koskevat rajoitukset. [Viittaus:
Osakepääoma [member]]

L 326/971

Käyttöoikeusomaisuuserät,
uudelleenarvostetut omai
suuserät, hankintamenoon
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Riskille altistuminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 128 a – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Riskille altistuminen
[member]

Tämä jäsen edustaa altistumista riskille. Lisäksi se edustaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
”Riskille altistuminen” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse IFRS 17 128 a – Voimaantulo
niä ei käytetä.
1.1.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Rojaltikulut

Rojalteista johtuvat kulut.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Omien osakkeiden myynti tai Omien osakkeiden myynnistä tai liikkeeseenlaskusta joh
tuva oman pääoman lisäys. [Viittaus: Omat osakkeet]
liikkeeseenlasku

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X duration,
debit

Myyntiin ja markkinointiin
liittyvät kulut

Tavaroiden tai palvelujen markkinointiin ja myyntiin liit
tyvät kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Myyntikanavat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Myyntikanavat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia myyntikanavia. Lisäksi se
edustaa ”Myyntikanavat”-akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 15 B89 g

yleinen käytäntö: IAS 1 85

16.12.2019

axis
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Myynnit, käypä arvo,
omaisuuserät

Myynneistä johtuva omaisuuserien käyvän arvon vähen
nys. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Myynnit, käypä arvo, yhtei
sön omat oman pääoman
ehtoiset instrumentit

Myynneistä johtuva yhteisön omien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon vähennys. [Viit
taus: Käypä arvo [member]; Yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
debit

Myynnit, käypä arvo, velat

Myynneistä johtuva velkojen käyvän arvon vähennys.
[Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Kiinteistöjen ja muiden omai Yhteisön lähipiiriliiketoimissa myymät kiinteistöt ja muut esimerkki: IAS 24 21 b
suuserien myynnit, lähipiiri omaisuuserät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]
liiketoimet

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Saadut vakuudelliset
pankkilainat

Saadut pankkilainat, joilla on vakuus. [Viittaus: Saadut
lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Arvopapereiden lainaus
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvopapereiden lainausta, jossa lai
nanantaja siirtää arvopapereita lainanottajan antamaa
vakuutta vastaan.

esimerkki: IFRS 7 IG40B,
esimerkki: IFRS 7 B33
L 326/973

X duration,
credit
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Arvopaperistaminen
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvopaperistamista, jossa yksittäisiä esimerkki: IFRS 7 B33
omaisuuseriä kootaan yhteen ja myydään yhteisölle, joka
laskee liikkeeseen vieraan pääoman ehtoisia instrument
teja, joiden vakuutena omaisuuseräpooli toimii.

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

member

Arvopaperistamisvälineet
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvopaperistamisprosessissa käytet esimerkki: IFRS 12 B23 a
tyjä välineitä, joilla yksittäisiä omaisuuseriä kootaan
yhteen ja myydään erillisyhtiölle, joka laskee liikkeeseen
vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joiden vakuu
tena omaisuuseräpooli toimii.

ifrs-full

SegmentConsolidationItem
sAxis

axis

Segmentin yhdistellyt erät
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncur
rentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleIsPresented

text

Kuvaus segmentistä, jossa
myytävänä oleva pitkäaikai
nen omaisuuserä tai luovutet
tavien erien ryhmä esitetään

Kuvaus raportoitavasta segmentistä, jossa myytävänä ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vat pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien
IFRS 5 41 d
ryhmät esitetään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut
pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryh
mät; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien
ryhmät [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Segmentit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23

16.12.2019

esimerkki: IAS 19 138 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 d ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 15 115,
esimerkki: IFRS 17 96 c –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Segmentit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön kaikkia segmenttejä.
Lisäksi se edustaa ”Segmentit”-akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IAS 19 138 d,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 36 130 d ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 15 115,
esimerkki: IFRS 17 96 c –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 28

ifrs-full

SellingExpense

X duration,
debit

Myynnistä aiheutuneet kulut

Yhteisön myyntitoimiin liittyvät kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpense

X duration,
debit

Myynti-, yleis- ja
hallintokulut

Yhteisön myyntiin ja hallintoon liittyvät kulut sekä muut
yleismenot.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinance
Leases

Myyntivoitto (tai -tappio)
rahoitusleasingsopimuksista

Myyntivoitto (tai -tappio) rahoitusleasingsopimuksista.
Rahoitusleasingsopimus on vuokrasopimus, jonka
mukaan omaisuuserän omistamiselle ominaiset riskit ja
edut siirtyvät olennaisilta osin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 90 a i

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachType text block
OfMarketRisk

Herkkyysanalyysi erityyppi
sistä markkinariskeistä [text
block]

Herkkyysanalyysi erityyppisistä markkinariskeistä, joille
yhteisö on alttiina, siten että siitä käy ilmi, miten kysei
senä päivänä jokseenkin mahdolliset muutokset asian
omaisessa riskimuuttujassa olisivat vaikuttaneet voittoon
tai tappioon ja omaan pääomaan. [Viittaus: Markkina
riski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 40 a

Myynti-, yleis- ja hallintoku
lut [abstract]

X duration,
credit

L 326/975

member
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

text

Herkkyysanalyysi vakuutus
riskistä

Herkkyysanalyysi, josta käy ilmi, miten kyseisen rapor
tointikauden päättyessä jokseenkin mahdolliset muutok
set asianomaisessa vakuutusriskimuuttujassa olisivat vai
kuttaneet voittoon (tai tappioon) ja omaan pääomaan,
herkkyysanalyysin laatimisessa käytetyt menetelmät ja
oletukset sekä mahdolliset käytettyjen menetelmien ja
oletusten muutokset edelliseen kauteen verrattuna.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39A a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

SeparateManagementEnti
tiesAxis

axis

Erilliset johtamispalveluja
tuottavat yhteisöt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 18A

ifrs-full

SeparateManagementEntities
Member

member

Erilliset johtamispalveluja
tuottavat yhteisöt [member]

Tämä jäsen tarkoittaa erillisiä yhteisöjä, jotka tuottavat
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä koskevia
IAS 24 18A
palveluja yhteisölle. Lisäksi se edustaa ”Erillisiä johtamis
palveluja tuottavat yhteisöt” -akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoy
rityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Erillistilinpäätös [member]

Tämä jäsen tarkoittaa erillistilinpäätöstä. Erillistilinpäätös
on yhteisön esittämä tilinpäätös, jossa yhteisö voisi IAS
27 -standardin vaatimukset huomioon ottaen valintansa
mukaan käsitellä tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoituk
set hankintamenoon perustuen, IFRS 9:n mukaisesti tai
IAS 28:ssa kuvatulla pääomaosuusmenetelmällä.
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anceRisk

FI
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 4
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Palvelutoimilupajärjestelyt
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Palvelutoimilupajärjestelyt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa järjestelyjä, joissa yhteisö (operaat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tori) voi tehdä toisen yhteisön (toimiluvan antaja) kanssa SIC 29 6
järjestelyn keskeisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten
palveluiden tarjoamisesta yleisölle. Toimiluvan antaja voi
olla yksityisen tai julkisen sektorin yhteisö, myös julkis
hallinnon toimielin. Esimerkkejä palvelutoimilupajärjeste
lyistä ovat mm. vedenkäsittely- ja -jakelujärjestelmät,
moottoritiet, pysäköintialueet, tunnelit, sillat, lentokentät
ja tietoliikenneverkot. Esimerkkejä järjestelyistä, jotka
eivät kuulu palvelutoimilupajärjestelyihin, ovat yhteisön
omat sisäiset palvelut, jotka on ulkoistettu (esimerkiksi
henkilöstöruokala, huoltopalvelut, ja laskenta- tai tieto
tekniikkatoiminnot). Lisäksi se edustaa ”Palvelutoimilupa
järjestelyt”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käy
tetä. [Viittaus: Julkinen valta [member]]

ifrs-full

ServiceConcessionRightsMem
ber

member

Palvelutoimilupiin liittyvät
oikeudet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa palvelutoimilupiin liittyviä oikeuk
sia. [Viittaus: Palvelutoimilupajärjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Palveluista aiheutuvat kulut

Palveluista aiheutuvat kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Vastaanotetut palvelut, lähi
piiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimissa vastaanotetut palvelut. [Viittaus:
Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 c

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
SIC 29 6

L 326/977

axis
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Suoritetut velat, liiketoimin
tojen yhdistämisessä kirjatut
ehdolliset velat

Dokumentaation nimike

Viitteet

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jotka on suoritettu. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämi IFRS 3 B67 c
sessä kirjatut ehdolliset velat]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEntity X duration
OnBehalfOfRelatedPartyRelat
edPartyTransactions

Velkojen suorittaminen,
Velkojen suorittaminen, jonka yhteisö tekee lähipiiriin
jonka yhteisö tekee lähipiiriin kuuluvan osapuolen puolesta lähipiiriliiketoimissa. [Viit
kuuluvan osapuolen puolesta, taus: Lähipiiri [member]]
lähipiiriliiketoimet

esimerkki: IAS 24 21 j

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal X duration
fOfEntityByRelatedPartyRelat
edPartyTransactions

Velkojen suorittaminen,
Velkojen suorittaminen, jonka lähipiiriin kuuluva osa
jonka lähipiiriin kuuluva osa puoli tekee yhteisön puolesta lähipiiriliiketoimissa. [Viit
puoli tekee yhteisön puolesta, taus: Lähipiiri [member]]
lähipiiriliiketoimet

esimerkki: IAS 24 21 j

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
credit

Velvoitteiden täyttäminen,
käypä arvo, omaisuuserät

Velvoitteiden täyttämisestä johtuva omaisuuserien käyvän tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
arvon vähennys. [Viittaus: Käypä arvo [member]]
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Velvoitteiden täyttäminen,
käypä arvo, yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Velvoitteiden täyttämisestä johtuva yhteisön omien oman tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon vähen IFRS 13 93 e iii
nys. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Velvoitteiden täyttäminen,
käypä arvo, velat

Velvoitteiden täyttämisestä johtuva velkojen käyvän
arvon vähennys. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iii

16.12.2019

SettledLiabilitiesContingentLia
bilitiesRecognisedInBusiness
Combination
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FI

X duration,
debit

Nimike
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

SetupCostsMember

member

Järjestelymenot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa järjestelymenoja edustavaa asiakas
sopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista
menoista kirjattua omaisuuseräryhmää. [Viittaus: Omai
suuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta
tai täyttämisestä aiheutuvista menoista]

esimerkki: IFRS 15 128 a

ifrs-full

SevenYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Seitsemän vuotta ennen
raportointivuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuotta, joka päättyi seitsemän
vuotta ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Osakeperusteisia maksuja
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön tai toisen konserniyhtei
koskevat järjestelyt [member] sön tai minkä tahansa konserniyhteisön minkä tahansa
IFRS 2 45
osakkeenomistajan ja toisen osapuolen (henkilöstö
mukaan lukien) välistä sopimusta, joka oikeuttaa toisen
osapuolen saamaan (a) yhteisön käteisvaroja tai muita
varoja määrän, joka perustuu yhteisön tai toisen konser
niyhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien (joi
hin kuuluvat osakkeet tai osakeoptiot) hintaan (tai
arvoon); tai (b) yhteisön tai toisen konserniyhteisön
oman pääoman ehtoisia instrumentteja (joihin kuuluvat
osakkeet tai osakeoptiot), edellyttäen, että tietyt mahdolli
sesti määrätyt oikeuden syntymisehdot täyttyvät. Lisäksi
se edustaa ”Osakeperusteisia maksuja koskevien järjeste
lyjen tyypit” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei
käytetä.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Osakkeiden liikkeeseenlas
kuun liittyvä meno

Euroopan unionin virallinen lehti
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FI
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Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d
L 326/979

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

ShareOfAmountReportedIn
ProfitOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Osuus määrästä, joka on siir
retty voitosta tai tappiosta
muihin laajan tuloksen eriin
overlay-lähestymistapaa
sovellettaessa, äskettäin
nimenomaisesti määritetyt
rahoitusvarat

Yhteisön osuus voitosta tai tappiosta muihin laajan
tuloksen eriin siirretystä määrästä, joka liittyy äskettäin
nimenomaisesti määritettyihin rahoitusvaroihin overlaylähestymistapaa soveltaen.

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

Osuus tulosvaikutteisesti esi Yhteisön osuus overlay-lähestymistavan kohteena olevien
tetystä määrästä soveltaen
rahoitusvarojen tulosvaikutteisesti esitetystä määrästä
IFRS 9:ää, rahoitusvarat, joi soveltaen IFRS 9:ää.
hin sovelletaan overlay-lähes
tymistapaa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

X duration,
ShareOfAmountThatWould
HaveBeenReclassifiedFromProf debit
itOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

Osuus määrästä, joka olisi
siirretty voitosta tai tappiosta
muihin laajan tuloksen eriin
overlay-lähestymistapaa
sovellettaessa, jos rahoitusva
rojen nimenomaista määrittä
mistä ei olisi peruutettu

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

X duration,
ShareOfAmountThatWould
debit
HaveBeenReportedInProfitOr
LossIfIAS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

Osuus määrästä, joka olisi
Yhteisön osuus määrästä, joka overlay-lähestymistavan
esitetty tulosvaikutteisesti, jos kohteeksi määritetyistä rahoitusvaroista olisi esitetty
olisi sovellettu IAS 39:ää,
tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää.
rahoitusvarat, joihin sovelle
taan overlay-lähestymistapaa

Yhteisön osuus määrästä, joka olisi siirretty voitosta tai
tappiosta muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvaro
jen nimenomaista määrittämistä overlay-lähestymistavan
kohteeksi ei olisi peruutettu.
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Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

L 326/980

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteisön osuus ehdollisista veloista, jotka sille on synty
nyt yhdessä muiden sellaisten sijoittajayritysten kanssa,
joilla on yhteinen määräysvalta yhteisyrityksissä. [Viit
taus: Ehdolliset velat [member]; Yhteisyritykset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 23 b

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO X instant,
credit
fAssociatesIncurredJointly
WithOtherInvestors

Osuus osakkuusyritysten
ehdollisista veloista, jotka
yhteisölle on syntynyt
yhdessä muiden sijoittajayri
tysten kanssa

Yhteisön osuus ehdollisista veloista, jotka sille on synty
nyt yhdessä muiden sellaisten sijoittajayritysten kanssa,
joilla on huomattava vaikutusvalta osakkuusyrityksissä.
[Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Ehdolliset velat
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 23 b

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO member
fAssociatesMember

Osuus osakkuusyritysten
Tämä jäsen tarkoittaa osuutta osakkuusyritysten ehdolli
ehdollisista veloista [member] sista veloista. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member];
Ehdolliset velat [member]]

esimerkki: IAS 37 88

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIs
suedThatAreIncludedInInsur
ersRegulatoryCapital

X instant,
credit

Osuus liikkeeseen lasketuista Yhteisön osuus liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman
vieraan pääoman ehtoisista
ehtoisten, viranomaisten vaatimaan vakuutuksenantajan
instrumenteista, jotka sisälty pääomaan sisältyvien instrumenttien määrästä.
vät viranomaisten vaatimaan
vakuutuksenantajan
pääomaan

esimerkki: IFRS 4 39J b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabili
tiesOnLiabilitiesArisingFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

X instant,
credit

Osuus laskennallisista verove
loista, jotka syntyvät IFRS 4:n
soveltamisalaan kuuluvista
sopimuksista ja johdannaisiin
kuulumattomista sijoitussopi
muksista aiheutuvista veloista

esimerkki: IFRS 4 39J b –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Yhteisön osuus sellaisten laskennallisten verovelkojen
määrästä, jotka syntyvät IFRS 4:n soveltamisalaan kuulu
vista sopimuksista ja johdannaisiin kuulumattomista
sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista. [Viittaus: Las
kennalliset verovelat]

L 326/981

Osuus yhteisyritysten ehdolli
sista veloista, jotka yhteisölle
on syntynyt yhdessä muiden
sijoittajayritysten kanssa
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ShareOfContingentLiabilitiesIn X instant,
curredJointlyWithOtherVentur credit
ers

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteisön osuus niiden johdannaisvelkojen määrästä, joiIla esimerkki: IFRS 4 39J b –
pienennetään IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvien sopi
Voimassaolon päättymispäivä
musten ja johdannaisiin kuulumattomien sijoitussopi
1.1.2021
musten pohjana olevista varoista aiheutuvia riskejä. [Viit
taus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabili
X instant,
tiesUsedToMitigateRisksAris
credit
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Osuus johdannaisveloista,
joiIla pienennetään IFRS 4:n
soveltamisalaan kuuluvista
sopimuksista ja johdannaisiin
kuulumattomista sijoitussopi
muksista aiheutuvia riskejä

Yhteisön osuus niiden johdannaisvelkojen määrästä, joiIla esimerkki: IFRS 4 39J b –
pienennetään IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluvista sopi
Voimassaolon päättymispäivä
muksista ja johdannaisiin kuulumattomista sijoitussopi
1.1.2021
muksista aiheutuvia riskejä. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Carrying
AmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Osuus IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatuista rahoitusva
roista, kirjanpitoarvo IAS
39:ää sovellettaessa

Yhteisön osuus IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvarojen kirjanpitoarvosta IAS 39:ää sovellet
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
taessa. Kun kyseessä ovat jaksotettuun hankintamenoon päättymispäivä 1.1.2021
arvostettavat rahoitusvarat, olisi esitettävä määrä ennen
oikaisemista arvon alentumista koskevilla vähennyserillä.
[Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusva
rat, käypä arvo]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Osuus IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatuista rahoitusva
roista, käypä arvo

Yhteisön osuus IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvarojen käyvästä arvosta. [Viittaus: IFRS 4:n kap IFRS 4 39J b – Voimassaolon
paleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]
päättymispäivä 1.1.2021

16.12.2019

Osuus johdannaisveloista,
joiIla pienennetään IFRS 4:n
soveltamisalaan kuuluvien
sopimusten ja johdannaisiin
kuulumattomien sijoitussopi
musten pohjana olevista
varoista aiheutuvia riskejä

Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
ShareOfDerivativeLiabili
credit
tiesUsedToMitigateRisksAris
ingFromAssetsBackingCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

FI

ifrs-full

L 326/982

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osuus IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatuista rahoitusva
roista, joihin liittyvä luotto
riski ei ole alhainen, kirjanpi
toarvo IAS 39:ää
sovellettaessa

Yhteisön osuus IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
rahoitusvarojen, joihin liittyvä luottoriski ei ole alhainen,
kirjanpitoarvosta IAS 39:ää sovellettaessa. Kun kyseessä
ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoi
tusvarat, olisi esitettävä määrä ennen oikaisemista arvon
alentumista koskevilla vähennyserillä. [Viittaus: IFRS 4:n
kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X instant,
debit

Osuus IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvatuista rahoitusva
roista, joihin liittyvä luotto
riski ei ole alhainen, käypä
arvo

Yhteisön osuus IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
rahoitusvarojen, joihin liittyvä luottoriski ei ole alhainen,
käyvästä arvosta. [Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedIn
Paragraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Osuus muista kuin IFRS 4:n
kappaleessa 39E(a) yksilöi
dyistä rahoitusvaroista, käypä
arvo

Yhteisön osuus muiden kuin IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuvattujen rahoitusvarojen käyvästä arvosta. [Viittaus:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut rahoitusvarat, käypä päättymispäivä 1.1.2021
arvo]

ifrs-full

ShareOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIs
Applied

X instant,
debit

Osuus rahoitusvaroista, joi
Yhteisön osuus rahoitusvaroista, joihin sovelletaan over
hin sovelletaan overlay-lähes lay-lähestymistapaa. [Viittaus: Rahoitusvarat]
tymistapaa

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair X duration,
debit
ValueOfFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4

Osuus IFRS 4:n kappaleessa
39E(a) kuvattujen rahoitusva
rojen käyvän arvon lisäyk
sestä (tai vähennyksestä)

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

Yhteisön osuus IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvattujen
rahoitusvarojen käyvän arvon lisäyksestä (tai vähennyk
sestä). [Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) kuvatut
rahoitusvarat, käypä arvo]

L 326/983

X instant,
debit

Euroopan unionin virallinen lehti

ShareOfFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

FI

ifrs-full
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Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ShareOfIncreaseDecreaseInFair X duration,
debit
ValueOfFinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedIn
Paragraph39EaOfIFRS4

Osuus muiden kuin IFRS 4:n
kappaleessa 39E(a) kuvattu
jen rahoitusvarojen käyvän
arvon lisäyksestä (tai
vähennyksestä)

Yhteisön osuus muiden kuin IFRS 4:n kappaleessa 39E(a) tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kuvattujen rahoitusvarojen käyvän arvon lisäyksestä (tai IFRS 4 39J b – Voimassaolon
vähennyksestä). [Viittaus: IFRS 4:n kappaleessa 39E(a)
päättymispäivä 1.1.2021
kuvatut rahoitusvarat, käypä arvo]

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe X instant,
credit
causeInsurerIssuesOrFulfil
sObligationsArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Osuus veloista, jotka synty
vät, koska vakuutuksenanta
jalle aiheutuu tai se täyttää
IFRS 4:n soveltamisalaan
kuuluvista sopimuksista ja
johdannaisiin kuulumatto
mista sijoitussopimuksista
aiheutuvia velvoitteita

Yhteisön osuus niiden velkojen määrästä, jotka syntyvät,
koska vakuutuksenantajalle aiheutuu tai se täyttää IFRS
4:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista ja johdan
naisiin kuulumattomista sijoitussopimuksista aiheutuvia
velvoitteita.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvest
mentContractLiabilitiesMea
suredAtFairValueThroughProfi
tOrLossApplyingIAS39

X instant,
credit

Osuus IAS 39:n mukaisesti
käypään arvoon tulosvaikut
teisesti arvostettavista joh
dannaisiin kuulumattomiin
sijoitussopimuksiin perustu
vista veloista

Yhteisön osuus IAS 39:n mukaisesti käypään arvoon
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tulosvaikutteisesti arvostettavien johdannaisiin kuulumat IFRS 4 39J b – Voimassaolon
tomiin sijoitussopimuksiin perustuvien velkojen mää
päättymispäivä 1.1.2021
rästä. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä verot huo
mioon otettuina

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä
verot huomioon otettuina. [Viittaus: Osakkuusyritykset
[member]; Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoi
tukset; Yhteisyritykset [member]; Muut laajan tuloksen
erät]

FI

ifrs-full

L 326/984

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J b – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021
Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 a, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B16 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä ennen
veroja

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä
ennen veroja. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member];
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Yhteis
yritykset [member]; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 91 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodBefore
Tax

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodBefore
TaxAbstract

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä ennen
veroja [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodNetOf
TaxAbstract

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä verot huo
mioon otettuina [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

X duration,
credit

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Osuus pääomaosuusmenetel Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, jotka siir IAS 1 82 A
ja yhteisyritysten muista laa retään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, ennen veroja.
jan tuloksen eristä, jotka siir
retään myöhemmin tulosvai
kutteisiksi, ennen veroja
L 326/985

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä, jotka siir
retään myöhemmin tulosvai
kutteisiksi, verot huomioon
otettuina

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, joita ei
IAS 1 82A
ja yhteisyritysten muista laa myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, ennen veroja.
jan tuloksen eristä, joita ei
myöhemmin siirretä tulosvai
kutteisiksi, ennen veroja

ifrs-full

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten muista laa
jan tuloksen eristä, joita ei
myöhemmin siirretä tulosvai
kutteisiksi, verot huomioon
otettuina

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, jotka siir IAS 1 82A
retään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, verot huomioon
otettuina.

Euroopan unionin virallinen lehti

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

FI

ifrs-full

L 326/986

Etuliite

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, joita ei
IAS 1 82A
myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, verot huomioon
otettuina.

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuus
yritysten voitosta (tai
tappiosta)

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
yleinen käytäntö: IAS 1 85
osakkuusyritysten voitosta (tai tappiosta). [Viittaus: Osak
kuusyritykset [member]; Pääomaosuusmenetelmällä käsi
teltävät sijoitukset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten voitosta (tai
tappiosta)

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta (tai tappiosta). [Viit
taus: Osakkuusyritykset [member]; Pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävät sijoitukset; Yhteisyritykset [member];
Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 82 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 8 23 g, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodAbstract

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten voitosta (tai
tappiosta) [abstract]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuin X duration,
gOperationsOfAssociatesAnd credit
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten jatkuvan
toiminnan voitosta (tai
tappiosta)

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuus- ja yhteisyritysten jatkuvan toiminnan voitosta
(tai tappiosta). [Viittaus: Osakkuusyritykset [member];
Jatkuva toiminta [member]; Pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltävät sijoitukset; Yhteisyritykset [member]; Jatku
van toiminnan voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B16 a

L 326/987

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingE
quityMethod

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten lopetettujen
toimintojen voitosta (tai tap
piosta) verojen jälkeen

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
osakkuus- ja yhteisyritysten lopetettujen toimintojen
IFRS 12 B16 b
verojen jälkeisestä voitosta (tai tappiosta). [Viittaus: Osak
kuusyritykset [member]; Lopetetut toiminnot [member];
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Yhteis
yritykset [member]; Lopetettujen toimintojen voitto (tai
tappio)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien yhteisyri
tysten voitosta (tai tappiosta)

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
yhteisyritysten voitosta (tai tappiosta). [Viittaus: Pää
omaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Yhteisyri
tykset [member]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignated
FromOverlayApproachBefore
Tax

X duration,
debit

Osuus luokittelun muutok
sesta johtuvista oikaisuista
liittyen rahoitusvaroihin, joi
den nimenomainen määrittä
minen overlay-lähestymista
van kohteeksi on peruutettu,
ennen veroja

Yhteisön osuus luokittelun muutoksesta johtuvista oikai
suista liittyen rahoitusvaroihin, joiden nimenomainen
määrittäminen overlay-lähestymistavan kohteeksi on
peruutettu raportointikauden aikana, ennen veroja. Luo
kittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkastelta
vana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä mää
riä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai jollakin
aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
[Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignated
FromOverlayApproachNetOf
Tax

X duration,
debit

Osuus luokittelun muutok
sesta johtuvista oikaisuista
liittyen rahoitusvaroihin, joi
den nimenomainen määrittä
minen overlay-lähestymista
van kohteeksi on peruutettu,
verot huomioon otettuina

Yhteisön osuus luokittelun muutoksesta johtuvista oikai
suista liittyen rahoitusvaroihin, joiden nimenomainen
määrittäminen overlay-lähestymistavan kohteeksi on
peruutettu raportointikauden aikana, verot huomioon
otettuina. Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat
tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirret
tyjä määriä, jotka on tarkasteltavana olevalla kaudella tai
jollakin aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tulok
sen eriin. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39M b – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

16.12.2019

X duration,
credit

Euroopan unionin virallinen lehti

ShareOfProfitLossOfDiscontin
uedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

FI

ifrs-full

L 326/988

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Osuus pääomaosuusmenetel
mällä käsiteltävien osakkuusja yhteisyritysten laajasta
tuloksesta

Yhteisön osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien
osakkuus- ja yhteisyritysten laajasta tuloksesta. [Viittaus:
Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member];
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B16 d

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Rahasto, johon ylikurssi
kirjataan

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saatava
nimellisarvon ylittävä määrä.

esimerkki: IAS 1 78 e

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Rahasto, johon ylikurssi kir
jataan [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlas tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
kusta saatua tai saatavaa nimellisarvon ylittävää määrää. IAS 1 106

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOr
ByItsSubsidiariesOrAssociates

shares

Yhteisön tai sen tytär- tai
osakkuusyritysten hallussa
olevien yhteisön osakkeiden
lukumäärä

Yhteisön tai sen tytär- tai osakkuusyritysten hallussa ole tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vien yhteisön osakkeiden lukumäärä. [Viittaus: Osakkuus IAS 1 79 a vi
yritykset [member]; Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUn
shares
derOptionsAndContractsForSa
leOfShares

Optioiden ja myyntisopimus Optioiden ja myyntisopimusten perusteella liikkeeseen
ten perusteella liikkeeseen
laskettaviksi varattujen osakkeiden lukumäärä.
laskettaviksi varattujen osak
keiden lukumäärä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 79 a vii

ifrs-full

Laivat

Laivat

esimerkki: IAS 16 37 d

X instant,
debit

L 326/989

Yhteisön toiminnassa käytettäviä merenkulkualuksia tai
muita merialuksia edustavat aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödyk
keet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ShareOfTotalComprehensiveIn X duration,
comeOfAssociatesAndJointVen credit
turesAccountedForUsingE
quityMethod

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ShipsMember

member

Laivat [member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk esimerkki: IAS 16 37 d
keiden luokkaa, joka edustaa yhteisön toiminnassa käy
tettäviä merenkulkualuksia. [Viittaus: Aineelliset käyttö
omaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Lyhytaikaiset lainat

Lyhytaikaiset lainat. [Viittaus: Lainat]

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Lyhytaikaiset lainat [member] Tämä jäsen tarkoittaa lyhytaikaisia lainoja. [Viittaus:
Lainat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta
johtuvien velkojen
täsmäytyslaskelma, esimerkki:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Lyhytaikaiset sopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa lyhytaikaisia asiakassopimuksia.

esimerkki: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs X instant,
debit
CashEquivalents

Muiksi rahavaroiksi luokitel
lut lyhytaikaiset talletukset

Lyhytaikaisia talletuksia edustava muiden rahavarojen
luokka. [Viittaus: Muut rahavarat kuin käteisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Lyhytaikaiset talletukset, joita Yhteisön hallussa olevat lyhytaikaiset talletukset, joita ei yleinen käytäntö: IAS 1 55
ei ole luokiteltu muiksi
ole luokiteltu muiksi rahavaroiksi. [Viittaus: Muut rahava
rahavaroiksi
rat kuin käteisvarat]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X instant,
credit

Lyhytaikaisia työsuhde-etuuk Työsuhde-etuuksia (muita kuin työsuhteen päättämiseen
sia koskevat siirtovelat
liittyviä etuuksia) koskevat siirtovelat (menojäämä), jotka
(menojäämä)
odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan kahdentoista
kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn. [Viit
taus: Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämä)]

FI

ifrs-full

L 326/990

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 1 55
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yleinen käytäntö: IAS 1 78

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Muiksi rahavaroiksi luokitel
lut lyhytaikaiset sijoitukset

Lyhytaikaisia sijoituksia edustava muiden rahavarojen
luokka. [Viittaus: Muut rahavarat kuin käteisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

Lyhytaikainen oikeustoimia
varten tehty varaus

Lyhytaikainen oikeustoimia varten tehty varaus. [Viittaus: esimerkki: IAS 37 Esimerkki 10
Oikeustoimia varten tehty varaus]
A oikeuden päätös, esimerkki:
IAS 37 87

X instant,
credit

Lyhytaikaiset sekalaiset muut
varaukset

Lyhytaikaiset sekalaiset muut varaukset. [Viittaus: Sekalai yleinen käytäntö: IAS 1 78 d
set muut varaukset]

ShorttermOnerousContract
sProvision

X instant,
credit

Lyhytaikainen tappiollisia
sopimuksia varten tehty
varaus

Lyhytaikainen tappiollisia sopimuksia varten tehty
varaus. [Viittaus: Tappiollisia sopimuksia varten tehty
varaus]

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAn
dRehabilitationCosts

X instant,
credit

Lyhytaikainen käytöstä pois
tamiseen, alkuperäiseen tilaan
palauttamiseen ja kunnosta
miseen liittyviä menoja var
ten tehty varaus

Lyhytaikainen käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan esimerkki: IAS 37 D Esimerkit:
palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviä menoja varten tilinpäätöksessä esitettävät tiedot,
tehty varaus. [Viittaus: Käytöstä poistamiseen, alkuperäi esimerkki: IAS 37 87
seen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviä
menoja varten tehty varaus]

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

X duration,
debit

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassi
fiedAsCashEquivalents

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsPro X instant,
vision
credit

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

ifrs-full

ifrs-full

Lyhytaikaisista työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut

FI

Työsuhde-etuuksista (muista kuin työsuhteen päättämi
seen liittyvistä etuuksista) aiheutuvat kulut, jotka odote
taan maksettavan kokonaisuudessaan kahdentoista kuu
kauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn.

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Lyhytaikaisista työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut
[abstract]
Euroopan unionin virallinen lehti

X instant,
debit

esimerkki: IAS 37 66

L 326/991

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ShorttermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Lyhytaikainen uudelleenjärjes Lyhytaikainen uudelleenjärjestelymenoja varten tehty
telyvaraus
varaus. [Viittaus: Uudelleenjärjestelyvaraus]

esimerkki: IAS 37 70

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Lyhytaikainen takuuvaraus

Lyhytaikainen takuuta varten tehty varaus. [Viittaus:
Takuuta varten tehty varaus]

esimerkki: IAS 37 esimerkki 1
Takuut, esimerkki: IAS 37 87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAssoci axis
atesAxis

Osakkuusyritykset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 d, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 4 39M –
Tulee voimaan, kun IFRS 9 standardia sovelletaan
ensimmäisen kerran,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39J – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSub
sidiariesAxis

axis

Tytäryritykset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 16 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 a

ifrs-full

SignificantUnobservableIn
putAssets

X.XX instant Merkittävä muu kuin havain
noitavissa oleva syöttötieto,
varat

Varojen käyvän arvon määrittämisessä käytetyn merkittä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vän muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon
IFRS 13 93 d
arvo.

ifrs-full

SignificantUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant Merkittävä muu kuin havain
noitavissa oleva syöttötieto,
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
käyvän arvon määrittämisessä käytetyn merkittävän
IFRS 13 93 d
muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon arvo.

FI

ifrs-full

L 326/992

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Velkojen käyvän arvon määrittämisessä käytetyn merkit
tävän muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon
arvo.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

ifrs-full

SixYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Kuusi vuotta ennen rapor
tointivuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuotta, joka päättyi kuusi vuotta
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Sosiaaliturvasta johtuvat
maksut

Sosiaaliturvasta johtuvia maksuja edustava työsuhdeetuuksista aiheutuvien kulujen luokka. [Viittaus: Työ
suhde-etuuksista aiheutuvat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 19 9

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Lyhytaikaiset varaosat

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä, joka edustaa
yleinen käytäntö: IAS 2 37
vioittuneiden osien korjaamiseen tai vaihtamiseen käytet
täviä vaihtokelpoisia osia. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem
ber

member

Valtiolliset etuuspohjaiset jär Tämä jäsen edustaa etuuspohjaisia järjestelyjä, jotka on
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jestelyt [member]
perustettu lakisääteisinä kattamaan kaikki yhteisöt (tai
IAS 19 45
kaikki tiettyyn ryhmään kuuluvat yhteisöt) ja joita toteut
taa valtakunnallinen tai paikallinen julkishallinnon
yksikkö tai muu elin, joka ei ole raportoivan yhteisön
määräys- eikä vaikutusvallan alainen. [Viittaus: Etuuspoh
jaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Rahavirtalaskelma [abstract]

L 326/993

X.XX instant Merkittävä muu kuin havain
noitavissa oleva syöttötieto,
velat

Euroopan unionin virallinen lehti

SignificantUnobservableInput
Liabilities

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

StatementOfChan
gesInEquityAbstract

Laskelma oman pääoman
muutoksista [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
LineItems

Laskelma oman pääoman
muutoksista [line items]

Erät edustavat taulukossa esitettyjä käsitteitä. Näillä käsit
teillä esitetään raportoitavia tietoja, jotka liittyvät taulu
kon yhdellä tai useammalla akselilla määritettyihin koh
dejoukon jäseniin.

ifrs-full

StatementOfChan
gesInEquityTable

Laskelma oman pääoman
muutoksista [table]

Taulukko, jossa esitetään oman pääoman muutoksiin liit tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tyvät tiedot.
IAS 1 106

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAb
stract

Laskelma etuuksiin käytettä
vissä olevan nettovarallisuu
den muutoksista [abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveIn
comeAbstract

Laaja tuloslaskelma [abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPosition
Abstract

Tase [abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncome
Abstract

FI

ifrs-full

L 326/994

Etuliite

table

Lausuma IFRS-standardien
noudattamisesta [text block]

Nimenomainen ja varaukseton lausuma IFRS-standardien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
vaatimusten noudattamisesta.
IAS 1 16

16.12.2019

Voittoa tai tappiota ja muita
laajan tuloksen eriä osoittava
laskelma [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti

text block

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

StatementThatComparativeIn
formationDoesNotComply
WithIFRS7AndIFRS9

text

Tieto siitä, että vertailutiedot
eivät ole IFRS 7- ja IFRS 9 standardien mukaisia

Tieto siitä, että vertailutiedot eivät ole IFRS 7- ja IFRS 9 - tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
standardien mukaisia.
IFRS 1 E2 b

ifrs-full

StatementThatEntityApplies
text
Paragraph20OfIFRS17InDeter
miningGroupsOfInsuranceCon
tracts

Tieto siitä, että yhteisö sovel
taa IFRS 17:n kappaletta 20
määrittäessään vakuutussopi
musryhmiä

Tieto siitä, että yhteisö soveltaa IFRS 17:n kappaletta 20
määrittäessään vakuutussopimusryhmiä, joihin se sovel
taa IFRS 17:n kirjaamista ja arvostamista koskevia vaati
muksia. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNot
text
DisclosePreviouslyUnpublished
InformationAboutClaimsDevel
opmentThatOccurredEar
lierThanFiveYearsBeforeEndO
fAnnualReportingPeriodIn
WhichItFirstAppliesIFRS17

Tieto siitä, että yhteisö ei
esitä aiemmin julkistama
tonta informaatiota korvaus
vaateiden kehittymisestä
aikaisemmalta ajalta kuin
viisi vuotta ennen sen tilikau
den päättymistä, jona se
soveltaa IFRS 17:ää ensim
mäisen kerran

Tieto siitä, että yhteisö ei esitä aiemmin julkistamatonta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
informaatiota korvausvaateiden kehittymisestä aikaisem IFRS 17 C28 – Voimaantulo
malta ajalta kuin viisi vuotta ennen sen tilikauden päätty 1.1.2021
mistä, jona se soveltaa IFRS 17:ää ensimmäisen kerran.

ifrs-full

StatementThatEntityElected
text
ToUseExemptionThatPermit
sEntityToRetainAccountingPoli
ciesForFinancialInstrumentsAp
pliedByAssociateOrJointVen
tureWhenApplyingE
quityMethod

Tieto siitä, että yhteisö on
päättänyt hyödyntää poik
keusta, jonka mukaan se voi
pääomaosuusmenetelmää
soveltaessaan säilyttää ne
tilinpäätöksen laatimisperiaat
teet, joita osakkuus- tai
yhteisyritys soveltaa rahoi
tusinstrumentteihin

Tieto siitä, että yhteisö on päättänyt hyödyntää poik
keusta, jonka mukaan se voi pääomaosuusmenetelmää
soveltaessaan säilyttää ne tilinpäätöksen laatimisperiaat
teet, joita osakkuus- tai yhteisyritys soveltaa rahoitusin
strumentteihin.

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 126 – Voimaantulo
1.1.2021
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39I – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

L 326/995

Elementin nimi / URI-rooli

StatementThatEntityHasCho
senPracticalExpedien
tWhenAssessingWhetherCon
tractIsOrContainsLeaseAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS16

ifrs-full

text

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

StatementThatInsurerIsApplyin text
gOverlayApproach

Tieto siitä, että vakuutukse
nantaja soveltaa overlaylähestymistapaa

Tieto siitä, että vakuutuksenantaja soveltaa overlay-lähes
tymistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39L a – Tulee voimaan,
kun IFRS 9 -standardia
sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingTemporaryExemption
FromIFRS9

text

Tieto siitä, että vakuutukse
nantaja soveltaa väliaikaista
vapautusta IFRS 9:stä

Tieto siitä, että vakuutuksenantaja soveltaa väliaikaista
vapautusta IFRS 9:stä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39C – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNo
text
LongerQualifiesToApplyTempo
raryExemptionFromIFRS9

Tieto siitä, että vakuutukse
nantaja ei voi enää soveltaa
väliaikaista vapautusta
IFRS 9:stä.

Tieto siitä, että vakuutuksenantaja ei voi enää soveltaa
väliaikaista vapautusta IFRS 9:stä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 4 39D a – Voimassaolon
päättymispäivä 1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti text
tyIsRequiredToApplyException
FromConsolidation

Tieto siitä, että sijoitusyhtei Tieto siitä, että sijoitusyhteisön on sovellettava konserniti tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
sön on sovellettava konserni linpäätökseen yhdistelemistä koskevaa poikkeusta. [Viit IFRS 12 19 A
tilinpäätökseen yhdistelemistä taus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]]
koskevaa poikkeusta

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
tyPreparesSeparateFinancial
StatementsAsItsOnlyFinancial
Statements

Tieto siitä, että sijoitusyhteisö Tieto siitä, että sijoitusyhteisö esittää erillistilinpäätöksen
esittää erillistilinpäätöksen
ainoana tilinpäätöksenään. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhtei
ainoana tilinpäätöksenään
söistä [text block]; Erillistilinpäätös [member]]

text

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16A

16.12.2019

Tieto siitä, että yhteisö käyttää IFRS 16:n kappaleen C3
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mukaisia käytännön apukeinoja arvioidessaan sitä, onko IFRS 16 C4
sopimus vuokrasopimus tai sisältääkö se vuokrasopimuk
sen IFRS 16:n soveltamisen aloittamisajankohtana.

Euroopan unionin virallinen lehti

Tieto siitä, että yhteisö käyt
tää käytännön apukeinoja
arvioidessaan sitä, onko sopi
mus vuokrasopimus tai sisäl
tääkö se vuokrasopimuksen
IFRS 16:n soveltamisen aloit
tamisajankohtana

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/996

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

StatementThatLesseeAccounts
ForLeasesOfLowvalueAssetsUs
ingRecognitionExemption

text

Tieto siitä, että vuokralle
Tieto siitä, että vuokralle ottaja soveltaa arvoltaan vähäi
ottaja soveltaa arvoltaan
siä omaisuuseriä koskevien vuokrasopimusten kirjaami
vähäisiä omaisuuseriä koske seen IFRS 16:n kappaleen 6 mukaista vapautusta.
vien vuokrasopimusten käsit
telyyn kirjaamista koskevaa
vapautusta

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 60

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsin
gRecognitionExemption

text

Tieto siitä, että vuokralle
ottaja soveltaa lyhytaikaisten
vuokrasopimusten käsittelyyn
kirjaamista koskevaa
vapautusta

Tieto siitä, että vuokralle ottaja soveltaa lyhytaikaisten
vuokrasopimusten kirjaamiseen IFRS 16:n kappaleen 6
mukaista vapautusta. Lyhytaikainen vuokrasopimus on
vuokrasopimus, jonka vuokra-aika on enintään
12 kuukautta vuokrasopimuksen alkaessa. Vuokrasopi
mus, johon sisältyy osto-optio, ei ole lyhytaikainen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 60

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti text
calExpedientsWhenAp
plyingIFRS16Retrospectively
ToLeasesClassifiedAsOperatin
gLeasesApplyingIAS17

Tieto siitä, että vuokralle
ottaja käyttää käytännön apu
keinoja soveltaessaan IFRS
16:ta takautuvasti vuokraso
pimuksiin, jotka IAS 17:ää
sovellettaessa luokiteltiin ope
ratiivisiksi vuokrasopimuk
siksi

Tieto siitä, että vuokralle ottaja käyttää yhtä tai useampaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16:n kappaleessa C10 määritettyä käytännön apu
IFRS 16 C13
keinoa soveltaessaan IFRS 16:ta takautuvasti kappaleen
C5(b) mukaisesti vuokrasopimuksiin, jotka IAS 17:ää
sovellettaessa luokiteltiin operatiivisiksi vuokrasopimuk
siksi.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedi
entAboutExistenceOfSignifi
cantFinancingComponentHas
BeenUsed

text

Tieto siitä, että on käytetty
Tieto siitä, että on käytetty asiakassopimuksessa olevaa
olemassa olevaa merkittävää merkittävää rahoituskomponenttia koskevaa käytännön
rahoituskomponenttia koske apukeinoa.
vaa käytännön apukeinoa

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedi
entAboutIncrementalCostsO
fObtainingContractHas
BeenUsed

text

Tieto siitä, että on käytetty
sopimuksen saamisesta
aiheutuvia lisämenoja koske
vaa käytännön apukeinoa

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 15 129

Tieto siitä, että on käytetty asiakassopimuksen saamisesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
aiheutuvia lisämenoja koskevaa käytännön apukeinoa.
IFRS 15 129
L 326/997

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

StatementThatRateRegulatorIs
RelatedParty

ifrs-full

StatementThatRegulatoryDefer text
ralAccountBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversible

Tieto siitä, että hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien
erien saldo ei enää ole koko
naan kerrytettävissä tai
purettavissa

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierar
chyAssets

text

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty varojen siirtoja yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c
jen hierarkian tasojen 1 ja 2 käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.
välillä ei ole tehty siirtoja,
varat

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty yhteisön
jen hierarkian tasojen 1 ja 2 omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien siirtoja
välillä ei ole tehty siirtoja,
käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
text
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyLi
abilities

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty velkojen siir
jen hierarkian tasojen 1 ja 2 toja käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.
välillä ei ole tehty siirtoja,
velat

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c

text

Tieto siitä, että hintasääntely Tieto siitä, että hintasääntelyviranomainen kuuluu yhtei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
viranomainen kuuluu
sön lähipiiriin. [Viittaus: Kuvaus hinnansääntelytahosta (- IFRS 14 30 b
lähipiiriin
tahoista); Lähipiiri [member]]

FI

ifrs-full

L 326/998

Etuliite

Tieto siitä, että hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
saldo ei enää ole kokonaan kerrytettävissä tai puretta
IFRS 14 36
vissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien
saldot [member]]
Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty varojen siirtoja yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c,
jen hierarkian tasojen 1, 2 tai käypien arvojen hierarkian tasojen 1, 2 tai 3 välillä.
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e iv
3 välillä ei ole tehty siirtoja,
varat

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetween
Level1Level2OrLevel3OfFair
ValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty yhteisön
jen hierarkian tasojen 1, 2 tai omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien siirtoja
3 välillä ei ole tehty siirtoja, käypien arvojen hierarkian tasojen 1, 2 tai 3 välillä.
yhteisön omat oman pää
oman ehtoiset instrumentit

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetween
Level1Level2OrLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

text

Tieto siitä, että käypien arvo Tieto siitä, että vuoden aikana ei ole tehty velkojen siir
jen hierarkian tasojen 1, 2 tai toja käypien arvojen hierarkian tasojen 1, 2 tai 3 välillä.
3 välillä ei ole tehty siirtoja,
velat

yleinen käytäntö: IFRS 13 93 c,
yleinen käytäntö: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCom text
parativeInformationHasBeen
PreparedOnDifferentBasis

Tieto siitä, että oikaisematto Tieto siitä, että tilinpäätöksissä esitetyt oikaisemattomat
mat vertailutiedot on tuotettu vertailutiedot on tuotettu erilaisella perusteella.
erilaisella perusteella

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 10 C6B, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 11 C13B,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 80 A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 18I,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 130I, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 C27 –
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

Lakisääteinen rahasto

yleinen käytäntö: IAS 1 55

X instant,
credit

Lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten perusteella luo
tuja rahastoja edustava oman pääoman erä.

L 326/999

text

Euroopan unionin virallinen lehti

StatementThatThereWereNo
TransfersBetween
Level1Level2OrLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

member

Lakisääteinen rahasto
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa lainsäädäntöön perustuvien vaati
yleinen käytäntö: IAS 1 108
musten perusteella luotuja rahastoja edustavaa oman pää
oman erää.

ifrs-full

StructuredDebtAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Strukturoidut velat, järjeste
lyyn kuuluvien varojen käy
pään arvoon sisältyvä määrä

Velkojen, jotka on strukturoitu tietyn sijoitustavoitteen
esimerkki: IAS 19 142 h
saavuttamiseksi, etuuspohjaisten järjestelyjen käyvästä
arvosta muodostama määrä. [Viittaus: Järjestelyyn kuulu
vat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLia
bilitiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRev
enue

X duration,
credit

Tilauksista saatavat
levikkituotot

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Laskennallisten verosaamisten Liikearvon vähennys, joka johtuu laskennallisten verosaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
myöhemmin tapahtunut kir misten myöhemmin tapahtuneesta kirjaamisesta liiketoi IFRS 3 B67 d iii
jaaminen, liikearvo
mintojen yhdistämistä seuranneen tarkastelujakson
aikana. [Viittaus: Liikearvo; Laskennalliset verosaamiset;
Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

Varojen, velkojen ja oman
pääoman tarkemmat erittelyt
[abstract]

X instant,
credit

Huonommalla etuoikeudella
olevat velat

Velat, joiden etuoikeusasema on vaateiden suhteen muita
velkoja huonompi.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

Tilauksista saatavat levikkituotot. [Viittaus: Tuotot;
Levikkituotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

Euroopan unionin virallinen lehti

StatutoryReserveMember

FI

ifrs-full

L 326/1000

Etuliite

Etuoikeudeltaan huonommat
velat [abstract]

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

SubsidiariesMember

member

Tytäryritykset [member]

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNon
controllingInterestsMember

member

Tytäryritykset, joissa on olen Tämä jäsen tarkoittaa tytäryrityksiä, joissa on raportoi
nainen määräysvallattomien
van yhteisön kannalta olennainen määräysvallattomien
omistajien osuus [member]
omistajien osuus. [Viittaus: Tytäryritykset [member];
Määräysvallattomien omistajien osuudet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 12

ifrs-full

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityManage
sAsCapital

text

Määrälliset yhteenvetotiedot
siitä, mitä yhteisö hallinnoi
pääomana

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 135 b

ifrs-full

SummaryQuantitative
DataAboutEntitysExposure
ToRisk

text block

Yhteenveto yhteisöön kohdis Yhteenveto yhteisöön kohdistuvia rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tuvaa riskiä koskevista mää johtuvia riskejä koskevista määrällisistä tiedoista. Tietojen IFRS 7 34 a
rällisistä tiedoista [text block] on perustuttava informaatioon, joka on annettu sisäisesti
yhteisön johtoon kuuluville avainhenkilöille, esimerkiksi
yhteisön hallitukselle tai toimitusjohtajalle. [Viittaus:
Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Yhteisön tai sen
emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitative
DataAboutPuttableFinancialIn
strumentsClassifiedAsEquityIn
struments

text

Yhteenlasketut määrälliset tie
dot oman pääoman ehtoisiksi
luokitelluista lunastusvelvoit
teista rahoitusinstrumenteista

Määrälliset yhteenvetotiedot siitä, mitä yhteisö hallinnoi
pääomana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 136A a
L 326/1001

Yhteenlasketut määrälliset tiedot oman pääoman ehtoi
siksi luokitelluista lunastusvelvoitteista rahoitusinstru
menteista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 24 19 c, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 27 17 b,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 27 16 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 12 B4 a

Euroopan unionin virallinen lehti

ifrs-full

FI

Tämä jäsen tarkoittaa toisen yhteisön määräysvallassa
olevia yhteisöjä.

Viitteet

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Yhteenveto IFRS 17:n sovelta IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista yhtei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
misalaan kuuluvista sopimuk sölle aiheutuvasta riskistä esitettävät yhteenlasketut mää IFRS 17 125 a – Voimaantulo
sista aiheutuvaa riskiä koske rälliset tiedot.
1.1.2021
vista määrällisistä tiedoista
[text block]

ifrs-full

SupportProvidedToStructure
X duration
dEntityWithoutHavingContrac
tualObligationToDoSo

Strukturoidulle yhteisölle
ilman sopimukseen perustu
vaa velvoitetta annettu tuki

Strukturoidulle yhteisölle ilman sopimukseen perustuvaa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
velvoitetta annettu taloudellinen tai muu tuki (esim. osta IFRS 12 15 a, tilinpäätöksessä
malla strukturoidun yhteisön varoja tai sen liikkeeseen
esitettävät tiedot: IFRS 12 30 a
laskemia instrumentteja), mukaan lukien strukturoidun
yhteisön avustaminen taloudellisen tuen hankkimisessa.
[Viittaus: Tytäryritykset [member]; Konsernitilinpäätök
seen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

X duration

Sijoitusyhteisön tai sen tytä
ryritysten tytäryritykselle
ilman sopimukseen perustu
vaa velvoitetta antama tuki

Sijoitusyhteisön tai sen tytäryritysten tytäryritykselle
ilman sopimukseen perustuvaa velvoitetta antama tuki.
[Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text block]; Tytäryri
tykset [member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

X instant,
debit

Järjestelyn ylijäämä (tai
alijäämä)

Järjestelyyn mahdollisesti kuuluvien varojen käypä arvo, yleinen käytäntö: IAS 19 57 a
josta on vähennetty etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo.
[Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat [member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

16.12.2019

Järjestelyn ylijäämä (tai ali
jäämä) [abstract]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19E a

Euroopan unionin virallinen lehti

SummaryQuantitativeInforma text block
tionAboutExposureToRisk
ThatArisesFromContractsWith
inScopeOfIFRS17Explanatory

FI

ifrs-full

L 326/1002

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

SwapContractMember

ifrs-full

member

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Swap-sopimus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa johdannaisinstrumenttia, johon
kuuluu rahavirtojen vaihtaminen sopimusosapuolten
välillä tietyn ajanjakson kuluessa. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

TangibleExplorationAndEvalua X instant,
debit
tionAssets

Aineellisiksi hyödykkeiksi
luokiteltavat aktivoidut
etsintä- ja arviointimenot

Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot, jotka on yhteisön
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukai IFRS 6 25
sesti luokiteltu aineellisiksi omaisuuseriksi. [Viittaus:
Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua member
tionAssetsMember

Aineellisiksi hyödykkeiksi
luokiteltavat aktivoidut
etsintä- ja arviointimenot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keiden luokkaa, joka edustaa aineellisia aktivoituja
IFRS 6 25
etsintä- ja arviointimenoja. [Viittaus: Aktivoidut etsintäja arviointimenot [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDe
ferralAccountBalancesMember

member

Verotukseen liittyvät hinta
sääntelystä johtuvien siirty
vien erien saldot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa verotukseen liittyvää hintasäänte
lystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokkaa. [Viit
taus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen
luokat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 34

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevi
ouslyUnrecognisedTaxLossTax
CreditOrTemporaryDifference
OfPriorPeriodUsedToReduce
CurrentTaxExpense

X duration,
credit

Verohyöty, joka johtuu aikai
semmin kirjaamattomasta
aikaisemman kauden vero
tuksellisesta tappiosta, vero
tukseen liittyvästä hyvityk
sestä tai väliaikaisesta erosta,
jota on käytetty pienentä
mään kauden verotettavaan
tuloon perustuvaa verokulua

Hyöty, joka johtuu aikaisemmin kirjaamattomasta aikai
semman kauden verotuksellisesta tappiosta, verotukseen
liittyvästä hyvityksestä tai väliaikaisesta erosta, jota on
käytetty pienentämään kauden verotettavaan tuloon
perustuvaa verokulua. [Viittaus: Väliaikaiset erot [mem
ber]; Käyttämättömät verotukselliset tappiot [member];
Käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset
[member]]

esimerkki: IAS 12 80 e

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

16.12.2019

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TaxBenefitArisingFromPrevi
X duration,
ouslyUnrecognisedTaxLossTax credit
CreditOrTemporaryDifference
OfPriorPeriodUsedToReduceDe
ferredTaxExpense

Verohyöty, joka johtuu aikai
semmin kirjaamattomasta
aikaisemman kauden vero
tuksellisesta tappiosta, vero
tukseen liittyvästä hyvityk
sestä tai väliaikaisesta erosta,
jota on käytetty pienentä
mään kauden laskennallista
verokulua

Hyöty, joka johtuu aikaisemmin kirjaamattomasta aikai
semman kauden verotuksellisesta tappiosta, verotukseen
liittyvästä hyvityksestä tai väliaikaisesta erosta, jota on
käytetty pienentämään kauden laskennallista verokulua.
[Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Väliaikai
set erot [member]; Käyttämättömät verotukselliset tap
piot [member]; Käyttämättömät verotukseen liittyvät
hyvitykset [member]]

esimerkki: IAS 12 80 f

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

Veroihin liittyvä ehdollinen
velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa veroihin liittyvää ehdollista velkaa.
[Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 37 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate X duration,
debit

Verokannan muutosten
verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c i
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
joka liittyy verokannan muutoksiin. [Viittaus: Kirjanpi
don tulos]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTax
ableProfitTaxLoss

X duration,
debit

Verotettavaa tuloa (tai vero
tuksellista tappiota) määritet
täessä vähennyskelvottomien
kulujen verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
IAS 12 81 c i
joka liittyy verotettavaa tuloa (tai verotuksellista tappiota)
määritettäessä vähennyskelvottomiin kuluihin. [Viittaus:
Kirjanpidon tulos]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Ulkomaisten verokantojen
verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c i
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
joka liittyy ulkomaisiin verokantoihin. [Viittaus: Kirjanpi
don tulos]

Euroopan unionin virallinen lehti
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ifrs-full

L 326/1004

Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X duration,
debit

Liikearvon arvonalentumisen
verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai yleinen käytäntö: IAS 12 81 c i
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
joka liittyy liikearvon arvonalentumiseen. [Viittaus: Kir
janpidon tulos; Liikearvo]

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

X duration,
credit

Verovapaiden tuottojen
verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
IAS 12 81 c i
joka liittyy verovapaisiin tuottoihin. [Viittaus: Kirjanpidon
tulos]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Verotuksellisten tappioiden
verovaikutus

Verokulun (tai -tuoton) ja sovellettavalla verokannalla (tai tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
-kannoilla) kerrotun kirjanpidon tuloksen välinen ero,
IAS 12 81 c i
joka liittyy verotuksellisiin tappioihin. [Viittaus: Kirjanpi
don tulos]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplica
bleTaxRate

X duration,
debit

Sovellettavalla verokannalla
Sovellettavalla verokannalla (tai -kannoilla) kerrottu kir
kerrottu verokulu (tai -tuotto) janpidon tulos. [Viittaus: Kirjanpidon tulos; Sovellettava
verokanta]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Verokulu (tai -tuotto), joka
liittyy tulosvaikutteisesti kir
jattuihin tilinpäätöksen laati
misperiaatteiden muutoksiin
ja virheisiin

Euroopan unionin virallinen lehti

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c i

Verokulu tai -tuotto, joka liittyy niihin tilinpäätöksen laa esimerkki: IAS 12 80 h
timisperiaatteiden muutoksiin ja virheisiin, jotka on kir
jattu tulosvaikutteisesti IAS 8:n mukaisesti siitä syystä,
että niitä ei ole mahdollista käsitellä takautuvasti.
L 326/1005

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinuedOp
erationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

X duration,
debit

Verokulu tuloveroa lukuun
ottamatta

Verokulu tuloveroa lukuun ottamatta.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X duration,
debit

Lopettamisesta johtuvaan
voittoon (tai tappioon) liit
tyvä verokulu (tai -tuotto)

Toimintojen lopettamisesta johtuvaan voittoon (tai tap
pioon) liittyvä verokulu (tai -tuotto). [Viittaus: Lopetetut
toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 h i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 33 b iv

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfit
LossFromOrdinaryActivi
tiesOfDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Lopetetun toiminnon tavan
omaisen toiminnan voittoon
(tai tappioon) liittyvä vero
kulu (tai -tuotto)

Lopetetun toiminnon tavanomaisen toiminnan voittoon
(tai tappioon) liittyvä verokulu (tai -tuotto). [Viittaus:
Lopetetut toiminnot [member]; Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 h ii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 5 33 b ii

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

X.XX
duration

Verokannan muutoksen vai
kutus veroasteeseen

Verokannan muutoksesta johtuva vaikutus veroasteeseen tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovellettavan
IAS 12 81 c ii
verokannan välisessä täsmäytyslaskelmassa. [Viittaus: Kes
kimääräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava verokanta]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustments
ForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX
duration

Aikaisempien kausien vero
tettavaan tuloon perustuvaan
veroon tehtyjen oikaisujen
vaikutus veroasteeseen

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaan yleinen käytäntö: IAS 12 81 c ii
veroon tehdyistä oikaisuista johtuva vaikutus veroastee
seen keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovelletta
van verokannan välisessä täsmäytyslaskelmassa. [Viittaus:
Keskimääräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava vero
kanta; Oikaisut aikaisempien kausien verotettavaan
tuloon perustuvaan veroon]

FI

Lopetetun toiminnon vero
kulu (tai -tuotto) [abstract]

L 326/1006

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeign
TaxRates

ifrs-full

Viitteet

Verotettavaa tuloa määritettäessä vähennyskelvottomista
kuluista johtuva vaikutus veroasteeseen keskimääräisen
efektiivisen veroasteen ja sovellettavan verokannan väli
sessä täsmäytyslaskelmassa. [Viittaus: Keskimääräinen
efektiivinen veroaste; Sovellettava verokanta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii

X.XX
duration

Ulkomaisten verokantojen
vaikutus veroasteeseen

Ulkomaisten verokantojen soveltamisesta johtuva vaiku
tus veroasteeseen keskimääräisen efektiivisen veroasteen
ja sovellettavan verokannan välisessä täsmäytyslaskel
massa. [Viittaus: Keskimääräinen efektiivinen veroaste;
Sovellettava verokanta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 c ii

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX
duration

Liikearvon arvonalentumisen
vaikutus veroasteeseen

Liikearvon arvonalentumisesta johtuva vaikutus veroas
yleinen käytäntö: IAS 12 81 c ii
teeseen keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovellet
tavan verokannan välisessä täsmäytyslaskelmassa. [Viit
taus: Keskimääräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava
verokanta; Liikearvo]

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesEx
emptFromTaxation

X.XX
duration

Verovapaiden tuottojen vai
kutus veroasteeseen

Verovapaista tuotoista johtuva vaikutus veroasteeseen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovellettavan
IAS 12 81 c ii
verokannan välisessä täsmäytyslaskelmassa. [Viittaus: Kes
kimääräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava verokanta]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX
duration

Verotuksellisten tappioiden
vaikutus veroasteeseen

Verotuksellisista tappioista johtuva vaikutus veroastee
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
seen keskimääräisen efektiivisen veroasteen ja sovelletta IAS 12 81 c ii
van verokannan välisessä täsmäytyksessä. [Viittaus: Keski
määräinen efektiivinen veroaste; Sovellettava verokanta]

L 326/1007

Verotettavaa tuloa (tai vero
tuksellista tappiota) määritet
täessä vähennyskelvottomien
kulujen vaikutus
veroasteeseen
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TaxRateEffectOfExpenseNotDe X.XX
ductibleInDeterminingTax
duration
ableProfitTaxLoss

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsMember

member

Teknologiaan perustuvat
aineettomat hyödykkeet
[member]

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista teknologiaan
teknologiaan perustuvat
perustuvista aineettomista hyödykkeistä hankinta-ajan
aineettomat hyödykkeet
kohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Teknologiaan perustu
vat aineettomat hyödykkeet [member]; Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Väliaikaiset erot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa omaisuuserän tai velan taseeseen
merkityn kirjanpitoarvon ja sen verotuksellisen arvon
välisiä eroja. Väliaikaiset erot voivat olla joko: a) verona
laisia väliaikaisia eroja; tai b) verotuksessa vähennyskel
poisia väliaikaisia eroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g

ifrs-full

TemporaryDifferencesAssociat X instant
edWithInvestmentsInSub
sidiariesBranchesAndAssociate
sAndInterestsInJointVentures

Tytäryrityksiin, sivuliikkeisiin
ja osakkuusyrityksiin tehtyi
hin sijoituksiin sekä yhteisjär
jestelyosuuksiin liittyvät
väliaikaiset erot, joista ei ole
kirjattu laskennallista
verovelkaa

Sellaisten tytäryrityksiin, sivuliikkeisiin ja osakkuusyrityk tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siin tehtyihin sijoituksiin sekä yhteisjärjestelyosuuksiin
IAS 12 81 f
liittyvien väliaikaisten erojen yhteenlaskettu määrä, joista
ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa sen seurauksena,
että molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: a) emoyri
tyksellä, sijoittajayrityksellä, yhteisyrityksen osapuolella
tai yhteisen toiminnon osapuolella on määräysvalta sii
hen, milloin väliaikainen ero purkautuu; ja b) väliaikai
nen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa ole
vassa tulevaisuudessa. [Viittaus: Osakkuusyritykset [mem
ber]; Tytäryritykset [member]; Väliaikaiset erot [member];
Sijoitukset tytäryrityksiin]

yleinen käytäntö: IAS 38 119
FI

Tämä jäsen tarkoittaa teknologiaan perustuvien aineetto
mien hyödykkeiden luokkaa. Näihin hyödykkeisiin voi
kuulua patentoitua ja patentoimatonta teknologiaa, tieto
kantoja ja liikesalaisuuksia. [Viittaus: Muut aineettomat
hyödykkeet kuin liikearvo]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
axis
TaxLossesAndUnusedTaxCredit
sAxis

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCred
itsMember

member

Väliaikainen ero, käyttämät
tömät verotukselliset tappiot
ja käyttämättömät verotuk
seen liittyvät hyvitykset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa väliaikaisia veroja, käyttämättömiä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
verotuksellisia tappioita sekä käyttämättömiä verotukseen IAS 12 81 g
liittyviä hyvityksiä. Lisäksi se edustaa ”Väliaikainen ero,
käyttämättömät verotukselliset tappiot sekä käyttämättö
mät verotukseen liittyvät hyvitykset” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Väliaikaiset erot
[member]; Käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvityk
set [member]; Käyttämättömät verotukselliset tappiot
[member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Työsuhteen päättämiseen liit
tyvistä etuuksista aiheutuvat
kulut

Työsuhteen päättämiseen liittyvistä etuuksista aiheutuvat yleinen käytäntö: IAS 19 171
kulut. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet ovat työ
suhde-etuuksia, jotka annetaan vastikkeeksi siitä, että
työntekijän työsuhde päättyy jommankumman seuraa
vista tuloksena: a) yhteisö päättää lopettaa työntekijän
työsuhteen ennen normaalia eläkkeelle jäämisaikaa; tai
b) työntekijä päättää hyväksyä tarjotut etuudet vastik
keeksi työsuhteen päättämisestä. [Viittaus: Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut]

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Kolme vuotta ennen rapor
tointivuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuotta, joka päättyi kolme vuotta
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsCon
tractsMember

member

Aika- ja materiaaliveloitus
pohjaiset asiakassopimukset
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa aika- ja materiaaliveloituspohjaisia
asiakassopimuksia.

esimerkki: IFRS 15 B89 d

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g
FI

Väliaikainen ero, käyttämät Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
tömät verotukselliset tappiot kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
ja käyttämättömät verotuk
tai käsitteiden välisen suhteen.
seen liittyvät hyvitykset [axis]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TimingAndReasonForTransfer text
BetweenFinancialLiabilitiesAnd
EquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhi
bition

Kuvaus lunastuskieltoon tul Kuvaus lunastuskieltoon tulleen muutoksen aiheuttaman
leen muutoksen aiheuttaman rahoitusvelkojen ja oman pääoman välisen siirron ajan
rahoitusvelkojen ja oman
kohdasta sekä siirtoon johtaneesta syystä.
pääoman välisen siirron ajan
kohdasta sekä siirtoon johta
neesta syystä

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 2 13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesAxis

axis

Tavaroiden luovuttamisen tai
palvelun tuottamisen ajoitus
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesMember

member

Tavaroiden luovuttamisen tai
palvelun tuottamisen ajoitus
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia tavaroiden luovuttamisen
esimerkki: IFRS 15 B89 f
tai palvelujen tuottamisen ajoitusta asiakassopimuksissa.
Lisäksi se edustaa ”Tavaroiden luovuttamisen tai palvelun
tuottamisen ajoitus” -akselin vakioarvoa, jos muita jäse
niä ei käytetä.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Ensimmäistä kertaa sovelle
tun IFRS-standardin otsikko

Ensimmäistä kertaa sovelletun IFRS-standardin otsikko.
[Viittaus: IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Uuden IFRS-standardin
otsikko

Uuden julkaistun mutta ei vielä voimassa olevan IFRSstandardin otsikko.

esimerkki: IAS 8 31 a

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Vaihteluvälin yläraja
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa vaihteluvälin ylärajaa.

esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 B6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö:
IFRS 7 7

FI

ifrs-full

L 326/1010

Etuliite

Euroopan unionin virallinen lehti
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Lyhytaikaiset ostovelat ja
muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat. [Viit
taus: Lyhytaikaiset ostovelat; Muut lyhytaikaiset velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 k

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

Lyhytaikaiset ostovelat ja
muut lyhytaikaiset velat
[abstract]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable X instant,
sToRelatedParties
credit

Lyhytaikaiset velat lähipiirille

Lyhytaikaiset velat lähipiirille. [Viittaus: Lähipiiri [mem
ber]; Velat lähipiirille]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Lyhytaikaiset ostovelat

Lyhytaikaiset ostovelat yhteisön liiketoiminnassa käytettä yleinen käytäntö: IAS 1 78,
vien tavaroiden ja palvelujen toimittajille. [Viittaus: Lyhy esimerkki: IAS 1 70
taikaiset velat; Ostovelat]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ables

X instant,
debit

Lyhytaikaiset myyntisaamiset
ja muut lyhytaikaiset
saamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja lyhytaikaiset muut saami tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
set. [Viittaus: Lyhytaikaiset myyntisaamiset; Muut lyhytai IAS 1 54 h, tilinpäätöksessä
kaiset saamiset]
esitettävät tiedot: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesDueFromRelatedParties

Euroopan unionin virallinen lehti

TradeAndOtherCurrentPayables X instant,
credit

Viitteet

FI

ifrs-full

Dokumentaation nimike
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Etuliite

Lyhytaikaiset myyntisaamiset
ja muut lyhytaikaiset saami
set [abstract]

Lyhytaikaiset saamiset
lähipiiriltä

Lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä. [Viittaus: Lähipiiri
[member]]

esimerkki: IAS 1 78 b

L 326/1011

X instant,
debit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

X instant,
credit

Nimike

Ostovelat ja muut velat

Dokumentaation nimike

Ostovelat ja muut velat. [Viittaus: Ostovelat; Muut velat]

Viitteet

TradeAndOtherPayables

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 54 k

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAb
stract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista
ostovelat ja muut velat
ostoveloista ja muista veloista hankinta-ajankohtana kir
jattu määrä. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat; Liiketoi
mintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRe
latedParties

X instant,
credit

Velat lähipiirille

Velat lähipiirille. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesTo
TradeSuppliers

X instant,
credit

Ostovelat

Ostovelat yhteisön liiketoiminnassa käytettävien tavaroi
den ja palvelujen toimittajille.

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndis
countedCashFlows

X instant,
credit

Ostovelat ja muut velat, dis
konttaamattomat rahavirrat

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin liittyvät diskonttaa
mattomat rahavirrat. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat]

esimerkki: IFRS 7 B11D,
esimerkki: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Myyntisaamiset ja muut
saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset. [Viittaus: Myyntisaami tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
set; Muut saamiset]
IAS 1 54 h, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

FI

ifrs-full
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Myyntisaamiset ja muut saa
miset [abstract]

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TradeAndOtherReceivablesDue X instant,
FromRelatedParties
debit

Saamiset lähipiiriltä

Saamiset lähipiiriltä. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Myyntisaamiset

Myytyjä tavaroita ja palveluja koskevat saamiset
asiakkailta.

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Myyntisaamiset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa myyntisaamisia. [Viittaus:
Myyntisaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H b iii, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
b iii, esimerkki: IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember member

Kaupankäyntitarkoituksessa
hankitut oman pääoman
ehtoiset arvopaperit
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa oman pääoman ehtoisia instru
mentteja, jotka (a) on hankittu tai jotka ovat syntyneet
pääasiallisena tarkoituksena myydä ne tai ostaa ne takai
sin lyhyen ajan kuluessa; tai (b) ovat alkuperäisen kirjaa
misen tapahtuessa osa sellaisten yksilöityjen rahoitusin
strumenttien muodostamaa salkkua, joita hallinnoidaan
yhdessä ja joita on todistettavasti viime aikoina toistu
vasti käytetty lyhyen aikavälin voiton tavoitteluun.

esimerkki: IFRS 13 IE60,
esimerkki: IFRS 13 94

ifrs-full

TradingIncomeExpense

Kaupankäynnin tuotot (tai
kulut)

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin varoihin ja velkoi yleinen käytäntö: IAS 1 85
hin liittyvät tuotot (tai kulut).

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

FI

ifrs-full

16.12.2019
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X duration,
credit

Kaupankäynnin tuotot (tai
kulut) [abstract]

Kaupankäynnin tuotot (tai
kulut) vieraan pääoman
ehtoisista instrumenteista

Vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät kau yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
pankäynnin tuotot (tai kulut). [Viittaus: Hallussa olevat
vieraan pääoman ehtoiset instrumentit; Kaupankäynnin
tuotot (tai kulut)]

L 326/1013

X duration,
credit

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Kaupankäynnin tuotot (tai
kulut) johdannaisinstrumen
teista

Johdannaisinstrumentteihin liittyvät kaupankäynnin tuo yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
tot (tai kulut). [Viittaus: Johdannaiset [member]; Kaupan
käynnin tuotot (tai kulut)]

ifrs-full

TradingIncomeEx
penseOnEquityInstruments

X duration,
credit

Kaupankäynnin tuotot (tai
kulut) oman pääoman ehtoi
sista instrumenteista

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät kau
pankäynnin tuotot (tai kulut). [Viittaus: Hallussa olevat
oman pääoman ehtoiset instrumentit; Kaupankäynnin
tuotot (tai kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFor
eignExchangeContracts

X duration,
credit

Valuutanvaihtoa koskeviin
Valuutanvaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvät kaupan
sopimuksiin liittyvät kaupan käynnin tuotot (tai kulut). [Viittaus: Kaupankäynnin tuo
käynnin tuotot (tai kulut)
tot (tai kulut)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Kaupankäyntitarkoituksessa
hankitut arvopaperit
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa rahoitusinstrumentteja, jotka (a) on esimerkki: IFRS 7 IG40B,
hankittu tai jotka ovat syntyneet pääasiallisena tarkoituk esimerkki: IFRS 7 6
sena myydä ne tai ostaa ne takaisin lyhyen ajan kuluessa;
tai (b) ovat alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa osa sel
laisten yksilöityjen rahoitusinstrumenttien muodostamaa
salkkua, joita hallinnoidaan yhdessä ja joita on todistetta
vasti viime aikoina toistuvasti käytetty lyhyen aikavälin
voiton tavoitteluun. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit,
luokka [member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe X instant,
credit
mainingPerformanceObliga
tions

Jäljellä oleville suoritevelvoit
teille kohdistettu
transaktiohinta

Raportointikauden lopussa täyttämättä (tai osittain täyttä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
mättä) oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktio IFRS 15 120 a
hinta. Transaktiohinta on se vastikemäärä, johon yhteisö
odottaa olevansa oikeutettu asiakkaalle luovutettavia
luvattuja tavaroita tai palveluja vastaan, lukuun ottamatta
kolmansien osapuolten puolesta kerättyjä määriä (esim.
joitakin myyntiin perustuvia veroja). [Viittaus: Suoritevel
voitteet [member]]

16.12.2019

X duration,
credit
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ifrs-full
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Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

TransactionsRecognisedSepa
ratelyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination
Member

ifrs-full

member

Liiketoimet, jotka kirjataan
Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
erillään liiketoimintojen
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
yhdistämisessä tapahtuvasta tai käsitteiden välisen suhteen.
varojen hankinnasta ja velko
jen ottamisesta vastattaviksi
[axis]

Viitteet

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 3 B64 l

Tämä jäsen tarkoittaa liiketoimia, jotka kirjataan erillään tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liiketoimintojen yhdistämisissä tapahtuvasta varojen han IFRS 3 B64 l
kinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. Lisäksi se
edustaa ”Liiketoimet, jotka kirjataan erillään liiketoimin
tojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja
velkojen ottamisesta vastattaviksi” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

TransferBetweenFinancialLiabil X duration
itiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhi
bition

Lunastuskieltoon tulleen
muutoksen aiheuttama siirto
rahoitusvelkojen ja oman
pääoman välillä

Lunastuskieltoon tulleen muutoksen aiheuttama siirto
rahoitusvelkojen ja oman pääoman välillä.

ifrs-full

TransferFromInvestmentProper X duration,
tyUnderConstructionOrDevel debit
opmentInvestmentProperty

Siirto rakenteilla tai kehitettä Rakenteilla tai kehitettävinä olevista sijoituskiinteistöistä yleinen käytäntö: IAS 40 76,
vinä olevista sijoituskiinteis valmistuneisiin sijoituskiinteistöihin siirretty määrä. [Viit yleinen käytäntö: IAS 40 79 d
töistä, sijoituskiinteistöt
taus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

X duration,
TransferFromToInvento
riesAndOwnerOccupiedProper debit
tyInvestmentProperty

Siirto vaihto-omaisuudesta
(tai vaihto-omaisuuteen) ja
omasta käytöstä (tai omaan
käyttöön), sijoituskiinteistöt

Vaihto-omaisuudesta (tai vaihto-omaisuuteen) ja omasta
käytöstä (tai omaan käyttöön) sijoituskiinteistöihin (tai
sijoituskiinteistöistä) siirretty määrä. [Viittaus: Vaihtoomaisuus; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRIC 2 13

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 40 76 f, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IAS 40 79 d vii

L 326/1015

Liiketoimet, jotka kirjataan
erillään liiketoimintojen
yhdistämisessä tapahtuvasta
varojen hankinnasta ja velko
jen ottamisesta vastattaviksi
[member]

Euroopan unionin virallinen lehti

TransactionsRecognisedSepa
axis
ratelyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationAxis

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

ifrs-full

X duration,
credit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TransfersIntoLevel3OfFairValue X duration,
HierarchyAssets
debit

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolle 3,
omaisuuserät

Omaisuuserien siirrot käypien arvojen hierarkian tasolle tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]] IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue X duration,
HierarchyEntitysOwnEquityIn credit
struments

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolle 3, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirrot käypien arvojen hierarkian tasolle 3. [Viittaus:
IFRS 13 93 e iv
Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue X duration,
HierarchyLiabilities
credit

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolle 3, velat

Velkojen siirrot käypien arvojen hierarkian tasolle
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]] IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

Kertyneen voiton (tai tap
pion) siirrot oman pääoman
erien välillä, kun velan luot
toriskin muutokset esitetään
muissa laajan tuloksen erissä

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi nimen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
omaisesti luokitelluista rahoitusveloista johtuvan kerty
IFRS 7 10 c
neen voiton (tai tappion) siirrot oman pääoman erien
välillä, kun velan luottoriskin muutokset esitetään muissa
laajan tuloksen erissä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvai
kutteisesti kirjattavat rahoitusvelat]

X duration

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 26 35 b x

16.12.2019

Etuuksiin käytettävissä olevan nettovarallisuuden lisäys
(tai vähennys), joka johtuu siirroista muista eläke-etuus
järjestelyistä (tai muihin eläke-etuusjärjestelyihin). [Viit
taus: Etuusjärjestelyn varat (tai velat)]

Euroopan unionin virallinen lehti

Siirrot muista eläke-etuusjär
jestelyistä (tai muihin eläkeetuusjärjestelyihin)

FI

ifrs-full

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

L 326/1016

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TransfersOfResearchAndDevel
opmentFromEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Tutkimusta ja kehittämistä
koskevat siirrot yhteisöltä,
lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimiin sisältyvät tutkimusta ja kehittämistä
koskevat siirrot yhteisöltä. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 e

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevel
opmentToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Tutkimusta ja kehittämistä
koskevat siirrot yhteisölle,
lähipiiriliiketoimet

Yhteisön lähipiiriliiketoimissa vastaanottamat tutkimusta
ja kehittämistä koskevat siirrot. [Viittaus: Lähipiiri
[member]]

esimerkki: IAS 24 21 e

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierar
chyAssets

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 1 tasolle 2,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat omaisuuserät

Raportointikauden lopussa hallussa olevien omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rien siirrot käypien arvojen hierarkian tasolta 1 tasolle
IFRS 13 93 c
2. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 1 tasolle 2,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Raportointikauden lopussa hallussa olevien yhteisön
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien siirrot
käypien arvojen hierarkian tasolta 1 tasolle 2. [Viittaus:
Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierar
chyLiabilities

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 1 tasolle 2,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat velat

Raportointikauden lopussa hallussa olevien velkojen siir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rot käypien arvojen hierarkian tasolta 1 tasolle
IFRS 13 93 c
2. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c

L 326/1017

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierar
chyAssets

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 2 tasolle 1,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat omaisuuserät

Raportointikauden lopussa hallussa olevien omaisuuse
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rien siirrot käypien arvojen hierarkian tasolta 2 tasolle
IFRS 13 93 c
1. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 2 tasolle 1,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat yhteisön omat
oman pääoman ehtoiset
instrumentit

Raportointikauden lopussa hallussa olevien yhteisön
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien siirrot
käypien arvojen hierarkian tasolta 2 tasolle 1. [Viittaus:
Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit
[member]; Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierar
chyLiabilities

X duration

Siirrot käypien arvojen hie
rarkian tasolta 2 tasolle 1,
raportointikauden lopussa
hallussa olevat velat

Raportointikauden lopussa hallussa olevien velkojen siir tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rot käypien arvojen hierarkian tasolta 2 tasolle
IFRS 13 93 c
1. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 1 [member];
Käypien arvojen hierarkian taso 2 [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal X duration,
credit
ueHierarchyAssets

Siirrot pois käypien arvojen
hierarkian tasolta 3,
omaisuuserät

Omaisuuserien siirrot pois käypien arvojen hierarkian
tasolta 3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal X duration,
debit
ueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Siirrot pois käypien arvojen
hierarkian tasolta 3, yhteisön
omat oman pääoman ehtoi
set instrumentit

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
siirrot pois käypien arvojen hierarkian tasolta
IFRS 13 93 e iv
3. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset
instrumentit [member]; Käypien arvojen hierarkian taso
3 [member]]

FI

ifrs-full

L 326/1018

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 c
Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 e iv

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal X duration,
ueHierarchyLiabilities
debit

Siirrot pois käypien arvojen
hierarkian tasolta 3, velat

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Rahoitussopimusten perus
Lähipiiriliiketoimissa rahoitussopimusten perusteella
teella tapahtuvat siirrot yhtei tapahtuvat siirrot yhteisöltä, mukaan lukien lainat ja
söltä, lähipiiriliiketoimet
oman pääoman sijoitukset rahana tai apporttina. [Viit
taus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 g

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Rahoitussopimusten perus
Lähipiiriliiketoimissa rahoitussopimusten perusteella
teella tapahtuvat siirrot yhtei tapahtuvat siirrot yhteisölle, mukaan lukien lainat ja
sölle, lähipiiriliiketoimet
oman pääoman sijoitukset rahana tai apporttina. [Viit
taus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 g

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Lisenssisopimusten perus
Lähipiiriliiketoimissa lisenssisopimusten perusteella
teella tapahtuvat siirrot yhtei tapahtuvat siirrot yhteisöltä. [Viittaus: Lähipiiri
söltä, lähipiiriliiketoimet
[member]]

esimerkki: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Lisenssisopimusten perus
Lähipiiriliiketoimissa lisenssisopimusten perusteella
teella tapahtuvat siirrot yhtei tapahtuvat siirrot yhteisölle. [Viittaus: Lähipiiri
sölle, lähipiiriliiketoimet
[member]]

esimerkki: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Kuljetuskulut

Kuljetuspalveluista aiheutuvat kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Matkakulut

Matkustamisesta aiheutuvat kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

16.12.2019

Etuliite

Velkojen siirrot pois käypien arvojen hierarkian tasolta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
3. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]] IFRS 13 93 e iv
FI
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

TreasuryShares

X instant,
debit

Omat osakkeet

Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit,
esimerkki: IAS 1 78 e,
joita pitää hallussaan yhteisö itse tai muut saman konser tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
nin jäsenet.
IAS 32 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Omat osakkeet [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yhteisön omia oman pääoman
ehtoisia instrumentteja, joita pitää hallussaan yhteisö itse
tai muut saman konsernin jäsenet.

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCredit
LossesMember

member

12 kuukaudelta odotettavissa Tämä jäsen tarkoittaa koko voimassaoloajalta odotetta
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevat luottotappiot
vissa olevien luottotappioiden sitä osuutta, joka edustaa IFRS 7 35H a, tilinpäätöksessä
[member]
odotettavissa olevia luottotappiota sellaisista rahoitusin
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M a
strumenttia koskevista laiminlyöntitapahtumista (default
event), jotka ovat mahdollisia 12 kuukauden kuluessa
raportointipäivästä lukien. [Viittaus: Odotettavissa olevien
luottotappioiden määrittämistapa [member]; Koko voi
massaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot
[member]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Kaksi vuotta ennen rapor
tointivuotta [member]

Tämä jäsen tarkoittaa vuotta, joka päättyi kaksi vuotta
ennen raportointivuoden loppua.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpect
edCreditLossesAxis

axis

Odotettavissa olevien luotto
tappioiden määrittämistapa
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpect
edCreditLossesMember

member

Odotettavissa olevien luotto
tappioiden määrittämistapa
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia odotettavissa olevien luot tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 35H, tilinpäätöksessä
totappioiden määrittämistapoja. Odotettavissa olevat
luottotappiot ovat luottotappioiden painotettu keskiarvo, esitettävät tiedot: IFRS 7 35M
jossa painotustekijänä ovat toteutuvien laiminlyöntien ris
kit. Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Odotettavissa olevien
luottotappioiden määrittämistapa” -akselin vakioarvoa,
jos muita jäseniä ei käytetä.

FI

ifrs-full

L 326/1020

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 106

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Sopimustyypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Sopimustyypit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia asiakassopimustyyppejä.
esimerkki: IFRS 15 B89 d,
Lisäksi se edustaa ”Sopimustyypit”-akselin vakioarvoa, jos esimerkki: IFRS 17 96 a –
muita jäseniä ei käytetä.
Voimaantulo 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Asiakastyypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Asiakastyypit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia asiakastyyppejä. Lisäksi se
edustaa ”Asiakastyypit”-akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen tyypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen tyypit [axis] Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 B52, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Suojaustyypit [axis]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24B,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 22 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 d,
esimerkki: IFRS 17 96 a –
Voimaantulo 1.1.2021

L 326/1021

axis
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TypesOfContractsAxis

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Suojaukset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia suojaustyyppejä. Lisäksi se
edustaa ”Suojaustyypit”-akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24A, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 24B,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 24C, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 22 –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Instrumenttityypit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia rahoitusinstrumenttityyp
pejä. Lisäksi se edustaa ”Taseesta pois kirjattuihin rahoi
tusvaroihin säilynyt intressi instrumenttityypeittäin” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis axis

Vakuutussopimustyypit [axis] Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 4
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Korkotyypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 7 39

ifrs-full

TypesOfInvestmentProp
ertyAxis

axis

Sijoituskiinteistötyypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivi
tiesAxis

axis

Hintasäännellyt toimintotyy
pit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 30, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 14 33

16.12.2019

member
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TypesOfHedgesMember

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 124 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 34,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Riskityypit [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Riskit [member]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia riskityyppejä. Lisäksi se
edustaa ”Riskityypit”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä IFRS 17 124 – Voimaantulo
ei käytetä.
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 125 –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 127 – Voimaantulo
1.1.2021, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 128 a –
Voimaantulo 1.1.2021,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 33, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 7 34,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Osakeperusteisia maksuja
koskevien järjestelyjen tyypit
[axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Siirtotyypit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia rahoitusinstrumenttien siir esimerkki: IFRS 7 B33
totyyppejä. Lisäksi se edustaa ”Taseesta pois kirjattuihin
rahoitusvaroihin säilynyt intressi siirtotyypeittäin” -akse
lin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.
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Viitteet

FI

Dokumentaation nimike

16.12.2019

Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45

L 326/1023

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

L 326/1024

Etuliite

yleinen käytäntö: IAS 38 119

UMTSLicencesMember

member

UMTS-lisenssit [member]

Tämä jäsen tarkoittaa yleismaailmallisen matkaviestintä
järjestelmän (UMTS) lisenssejä. [Viittaus: Lisenssit ja
franchising-oikeudet]

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Kohdistamaton määrä
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa eriä, joita ei ole kohdistettu toimin esimerkki: IFRS 8 IG4, esimerkki:
tasegmenteille.
IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Kohdistamaton liikearvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo, jota ei tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
ole kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (tai yksik IAS 36 133
köjen ryhmälle). [Viittaus: Liikearvo; Rahavirtaa tuottavat
yksiköt [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen
[member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

axis

Konsernitilinpäätökseen sisäl Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
tymättömät strukturoidut
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
yhteisöt [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 B4 e

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityAxis

axis

Sijoitusyhteisön määräysval
lassa olevat konsernitilinpää
tökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19F

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityMember

member

Sijoitusyhteisön määräysval
lassa olevat konsernitilinpää
tökseen sisältymättömät
strukturoidut yhteisöt
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa sijoitusyhteisön määräysvallassa
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevia konsernitilinpäätökseen sisältymättömiä strukturoi IFRS 12 19F
tuja yhteisöjä. Lisäksi se edustaa ”Sijoitusyhteisön mää
räysvallassa olevat konsernitilinpäätökseen sisältymättö
mät strukturoidut yhteisöt” -akselin vakioarvoa, jos muita
jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä [text
block]; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät struktu
roidut yhteisöt [member]]

FI

ifrs-full
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

member

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Konsernitilinpäätökseen sisäl Tämä jäsen tarkoittaa konsernitilinpäätökseen sisältymät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tymättömät strukturoidut
tömiä strukturoituja yhteisöjä. Strukturoidulla yhteisöllä IFRS 12 B4 e
yhteisöt [member]
tarkoitetaan yhteisöä, joka on rakennettu siten, etteivät
äänioikeudet tai muut vastaavanlaiset oikeudet ole ratkai
seva tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta yhtei
sössä, esimerkiksi kun äänioikeudet liittyvät vain hallin
nollisiin tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan
sopimukseen perustuvien järjestelyjen avulla. [Viittaus:
Konsernitilinpäätös [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis axis

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiari
esControlledBySub
sidiariesOfInvestmentEnti
tyMember

member

Sijoitusyhteisön tytäryritysten
määräysvallassa olevat kon
sernitilinpäätökseen sisälty
mättömät tytäryritykset
[member]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
Member

member

Konsernitilinpäätökseen sisäl Tämä jäsen tarkoittaa konsernitilinpäätökseen sisältymät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tömiä tytäryrityksiä. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]
IFRS 12 19 B
tymättömät tytäryritykset
[member]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiari
esThatInvestmentEntityCon
trolsDirectlyMember

member

Sijoitusyhteisön välittömässä
määräysvallassa olevat kon
sernitilinpäätökseen sisälty
mättömät tytäryritykset
[member]

Konsernitilinpäätökseen sisäl Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tymättömät tytäryritykset
[axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B

Tämä jäsen tarkoittaa sijoitusyhteisön tytäryritysten mää tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
räysvallassa olevia konsernitilinpäätökseen sisältymättö
IFRS 12 19C
miä tytäryrityksiä. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä
[text block]; Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 19 B
L 326/1025

Tämä jäsen tarkoittaa sijoitusyhteisön välittömässä mää
räysvallassa olevia konsernitilinpäätökseen sisältymättö
miä tytäryrityksiä. [Viittaus: Tiedot sijoitusyhteisöistä
[text block]; Tytäryritykset [member]]
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UnconsolidatedStructuredEnti
tiesMember

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

X instant,
credit

Eräpäivättömät etuoikeudel
taan huonommat velat

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joilla ei ole määrättyä yleinen käytäntö: IAS 1 112 c
takaisinmaksupäivää. [Viittaus: Huonommassa etuoikeus
asemassa olevat velat]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe
quiredToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssets

X instant,
credit

Diskonttaamattomat lähtevät
rahavirrat, joita tarvittaisiin
taseesta pois kirjattujen
rahoitusvarojen takaisin
ostamiseksi

Diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat, joita tarvittaisiin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvaro IFRS 7 42E d
jen takaisin ostamiseksi (esim. optiosopimuksessa mää
rätty merkintähinta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

X duration,
UndiscountedExpectedCredit
LossesAtInitialRecognitionOn credit
PurchasedOrOriginatedCred
itimpairedFinancialAssetsInitial
lyRecognised

Alun perin kirjatuista oste
tuista tai alun perin myönne
tyistä luottoriskin johdosta
arvoltaan alentuneista rahoi
tusvaroista odotettavissa ole
vien luottotappioiden dis
konttaamaton määrä alkupe
räisenä kirjaamisajankohtana

Raportointikauden aikana alun perin kirjatuista ostetuista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
tai alun perin myönnetyistä luottoriskin johdosta arvol
IFRS 7 35H c
taan alentuneista rahoitusvaroista odotettavissa olevien
luottotappioiden diskonttaamaton määrä alkuperäisenä
kirjaamisajankohtana.

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Diskonttaamattomat rahoi
tusleasingsopimuksista saata
vat maksut

Diskonttaamattomat rahoitusleasingsopimuksista saatavat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
maksut. Rahoitusleasingsopimus on vuokrasopimus,
IFRS 16 94
jonka mukaan omaisuuserän omistamiselle ominaiset ris
kit ja edut siirtyvät olennaisilta osin.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLeaseP
aymentsToBeReceived

X instant,
debit

Diskonttaamattomat operatii Diskonttaamattomat operatiivisista vuokrasopimuksista
visista vuokrasopimuksista
saatavat maksut. Operatiivinen vuokrasopimus on vuo
saatavat maksut
krasopimus, joka ei siirrä kohdeomaisuuserän omistami
selle ominaisia riskejä ja etuja kaikilta olennaisilta osin.

Euroopan unionin virallinen lehti

UndatedSubordinatedLiabilities
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Etuliite

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 16 97
16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Käyttämättömät luottojärjes
telyt

Käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voivat olla käytet
tävissä vastaisia liiketoimia ja pääomasitoumusten hoita
mista varten. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

esimerkki: IAS 7 50 a

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRelat X instant,
ingToFinanceLeasePaymentsRe credit
ceivable

Rahoitusleasingsopimukseen
perustuviin vuokrasaamisiin
liittyvä kertymätön
rahoitustuotto

Rahoitusleasingsopimukseen perustuviin vuokrasaamisiin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
liittyvä kertymätön rahoitustuotto. Rahoitusleasingsopi
IFRS 16 94
mus on vuokrasopimus, jonka mukaan omaisuuserän
omistamiselle ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennai
silta osin. [Viittaus: Rahoitustuotot]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Kertymättömät
vakuutusmaksut

Vakuutussopimusten vielä kertymättömään vakuutus
maksutuloon liittyvä velka. [Viittaus: Vakuutussopimus
tyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG22 a –
Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 4 37 b
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Muut kuin havainnoitavissa
olevat syöttötiedot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 b, yleinen käytäntö:
IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Muut kuin havainnoitavissa
olevat syöttötiedot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia muita kuin havainnoitavissa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
olevia syöttötietoja. Lisäksi se edustaa ”Muut kuin havain IFRS 13 93 b, yleinen käytäntö:
noitavissa olevat syöttötiedot” -akselin vakioarvoa, jos
IFRS 13 93 h
muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X instant

Luottoluokituksettomat luot
toriskille alttiina olevat
kohteet

Ulkopuolisten luottoluokituslaitosten luokittelemattomat esimerkki: IFRS 7 IG24 c –
luottoriskille alttiina olevat kohteet. [Viittaus: Luottoriski] Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021, esimerkki: IFRS 7 36 c
– Voimassaolon päättymispäivä
1.1.2021
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Tämä jäsen tarkoittaa valuuttakurssien muutoksista joh
tuvia voittoja (tai tappioita), jotka eivät ole vielä
realisoituneet.

Viitteet

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Realisoitumattomat valuutta
kurssivoitot (tai tappiot)
[member]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X duration,
debit

Kirjaamaton osuus osakkuus Kirjaamaton osuus osakkuusyritysten tappioista, jos
yritysten tappioista
yhteisö on lakannut kirjaamasta osuutensa tappioista
pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Osak
kuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 c

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLoss
esOfJointVentures

X duration,
debit

Kirjaamaton osuus yhteisyri
tysten tappioista

Kirjaamaton osuus yhteisyritysten tappioista, jos yhteisö
on lakannut kirjaamasta osuutensa tappioista pääomao
suusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Yhteisyritykset
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 12 22 c

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Saadut vakuudettomat
pankkilainat

Saadut pankkilainat, joilla ei ole vakuutta. [Viittaus: Saa
dut lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

UnusedProvisionReverse
dOtherProvisions

X duration,
debit

Peruutetut käyttämättä olevat Käyttämättä olevien muiden varausten peruutettu määrä.
varaukset, muut varaukset
[Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 37 84 d

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichN
oDeferredTaxAssetRecognised

X instant

Käyttämättömät verotukseen
liittyvät hyvitykset, joista ei
ole kirjattu laskennallista
verosaamista

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 e

FI
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Käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset, joista ei
ole kirjattu laskennallista verosaamista. [Viittaus: Käyttä
mättömät verotukseen liittyvät hyvitykset [member]]

L 326/1028

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

UnusedTaxCreditsMember

member

Käyttämättömät verotukseen
liittyvät hyvitykset [member]

Tämä jäsen tarkoittaa verotukseen liittyviä hyvityksiä,
jotka on saatu ja siirretty hyödynnettäviksi tulevaisuu
dessa kertyvää verotettavaa tuloa vastaan.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 g

ifrs-full

UnusedTaxLossesForWhichN
oDeferredTaxAssetRecognised

X instant

Käyttämättömät verotukselli
set tappiot, joista ei ole kir
jattu laskennallista
verosaamista

Käyttämättömät verotukselliset tappiot, joista ei ole kir
jattu laskennallista verosaamista. [Viittaus: Käyttämättö
mät verotukselliset tappiot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 12 81 e

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Käyttämättömät verotukselli
set tappiot [member]

Tämä jäsen tarkoittaa verotuksellisia tappioita, jotka ovat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
syntyneet ja jotka on siirretty hyödynnettäviksi tulevai
IAS 12 81 g
suudessa kertyvää verotettavaa tuloa vastaan.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf DUR
TimeBiologicalAssetsAtCost

Taloudellinen vaikutusaika
Ajanjaksona mitattu taloudellinen vaikutusaika, jota
ajanjaksona mitattuna, biolo sovelletaan biologisiin hyödykkeisiin. [Viittaus: Biologiset
giset hyödykkeet, hankinta
hyödykkeet]
menoon perustuen

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf DUR
TimeIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Ajanjaksona määritetty talou
dellinen vaikutusaika, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 38 118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf DUR
TimeInvestmentPropertyCost
Model

Ajanjaksona määritetty talou Ajanjaksona määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
dellinen vaikutusaika, sijoi
sovelletaan sijoituskiinteistöihin. [Viittaus: Sijoituskiinteis IAS 40 79 b
tuskiinteistöt, hankintameno töt]
malli

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf DUR
TimePropertyPlantAndEquip
ment

Ajanjaksona määritetty talou Ajanjaksona määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota
dellinen vaikutusaika, aineel sovelletaan aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin.
liset käyttöomaisuushyödyk [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]
keet

L 326/1029

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 c
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Ajanjaksona määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota
sovelletaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin lii
kearvoon. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo]
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsBio
logicalAssetsAtCost

X.XX
duration

Tuotantoyksikköjen tai mui
den vastaavien yksikköjen
avulla määritetty taloudelli
nen vaikutusaika, biologiset
hyödykkeet, hankintamenoon
perustuen

Tuotantoyksikköjen tai muiden vastaavien yksikköjen
avulla määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota sovelle
taan biologisiin hyödykkeisiin. [Viittaus: Biologiset
hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 41 54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Tuotantoyksikköjen tai mui
den vastaavien yksikköjen
avulla määritetty taloudelli
nen vaikutusaika, muut
aineettomat hyödykkeet kuin
liikearvo

Tuotantoyksikköjen tai muiden vastaavien yksikköjen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
avulla määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota sovelle IAS 38 118 a
taan muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon.
[Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsProp
ertyPlantAndEquipment

X.XX
duration

Tuotantoyksikköjen tai mui
den vastaavien yksikköjen
avulla määritetty taloudelli
nen vaikutusaika, aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Tuotantoyksikköjen tai muiden vastaavien yksikköjen
avulla määritetty taloudellinen vaikutusaika, jota sovelle
taan aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

X duration,
debit

Vähennyserän hyödyntämi
nen, vähennystili rahoitusva
rojen luottotappioita varten

Vähennyserän hyödyntämisestä johtuva vähennys rahoi yleinen käytäntö: IFRS 7 16 –
tusvarojen luottotappioita varten perustetulla vähennysti Voimassaolon päättymispäivä
lillä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luottotap
1.1.2021
pioita varten]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Yleishyödyllisistä palveluista
aiheutuvat kulut

Ostetuista yleishyödyllisistä palveluista aiheutuvat kulut.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Arvostusmenetelmät
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa arvostusmenetelmiä, joita yhteisö
on käyttänyt määrittäessään käypää arvoa. Lisäksi se
edustaa ”Arvostusmenetelmät”-akselin vakioarvoa, jos
muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

FI
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tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 16 73 c
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

Arvostusmenetelmät, joita on Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
käytetty määritettäessä käy
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
pää arvoa [axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 13 93 d

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Arvonlisäverovelat

Arvonlisäveroon liittyvät velat.

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Arvonlisäverosaamiset

Arvonlisäveroon liittyvät saamiset.

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Value-at-risk

Markkinoiden tulevien muutosten seurauksena mahdolli yleinen käytäntö: IFRS 7 41
sesti syntyvän tappion määrä, joka perustuu määritettyyn
luottamusväliin ja mittaushorisonttiin.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMem member
ber

Hankitun liiketoiminnan arvo Tämä jäsen tarkoittaa aineettomien hyödykkeiden luok
yleinen käytäntö: IAS 38 119
[member]
kaa, joka syntyy seuraavien erien välisenä erotuksena:
(a) hankittujen vakuutussopimuksiin perustuvien oikeuk
sien ja vastattaviksi otettujen vakuutussopimuksiin perus
tuvien velvoitteiden käypä arvo; ja (b) velka, joka arvoste
taan niiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukai
sesti, joita vakuutuksenantaja soveltaa myyjänä teke
miinsä vakuutussopimuksiin. [Viittaus: Liiketoimintojen
yhdistäminen [member]]

ifrs-full

Ajoneuvot

Ajoneuvot

X instant,
debit

yleinen käytäntö: IAS 16 37
L 326/1031

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, jotka edustavat
yhteisön toiminnassa käytettäviä ajoneuvoja, jotka käsit
tävät erityisesti lentokoneet, moottoriajoneuvot ja laivat.
[Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

ValuationTechniquesUsedInFair axis
ValueMeasurementAxis

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

VehiclesAbstract

Ajoneuvot [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Ajoneuvot [member]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccount
ingPolicyAxis

axis

Vapaaehtoiset tilinpäätöksen Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
laatimisperiaatteen muutokset kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
[axis]
tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccount
ingPolicyMember

member

Vapaaehtoiset tilinpäätöksen Tämä jäsen tarkoittaa sellaisia tilinpäätöksen laatimisperi tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
laatimisperiaatteen muutokset aatteen muutoksia, jotka johtavat siihen, että tilinpäätös IAS 8 29
[member]
antaa luotettavaa ja merkityksellisempää informaatiota lii
ketoimien, muiden tapahtumien tai olosuhteiden vaiku
tuksista yhteisön taloudelliseen asemaan, taloudelliseen
tulokseen tai rahavirtoihin. IFRS-standardin ennenaikaista
soveltamista ei pidetä vapaaehtoisena tilinpäätöksen laati
misperiaatteen muutoksena. Lisäksi se edustaa ”Vapaaeh
toiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutokset” akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Palkat

Palkkoja edustava työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulu
jen luokka. [Viittaus: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut]

yleinen käytäntö: IAS 19 9

ifrs-full

WarrantyContingentLiabili
tyMember

member

Takuuseen liittyvä ehdollinen
velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa ehdollista velkaa, joka liittyy myy
tyjä tuotteita koskevien takuiden nojalla tehtävien kor
jausten arvioituihin kustannuksiin. [Viittaus: Ehdolliset
velat [member]]

esimerkki: IAS 37 88

FI

ifrs-full

L 326/1032

Etuliite

Tämä jäsen tarkoittaa aineellisten käyttöomaisuushyödyk yleinen käytäntö: IAS 16 37
keiden luokkaa, joka edustaa yhteisön toiminnassa käy
tettäviä ajoneuvoja, jotka käsittävät erityisesti lentoko
neet, moottoriajoneuvot ja laivat. [Viittaus: Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet]

Euroopan unionin virallinen lehti

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 8 29

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

esimerkki: IAS 37 esimerkki 1
Takuut, esimerkki: IAS 37 87

Takuuvaraus [member]

Tämä jäsen tarkoittaa myytyjä tuotteita koskevien takui
den nojalla tehtävien korjausten arvioituja kustannuksia
varten tehtyä varausta. [Viittaus: Muut varaukset
[member]]

esimerkki: IAS 37 87, esimerkki:
IAS 37 esimerkki 1 Takuut

member

Pääomakustannusten paino
tettu keskiarvo, määrittämi
sessä käytetty syöttötieto
[member]

Tämä jäsen edustaa pääomakustannusten painotettua
keskiarvoa, jota käytetään määrittämisessä syöttötietona.

esimerkki: IFRS 13 93 d,
esimerkki: IFRS 13 IE63

DUR

Etuuspohjaisen velvoitteen
painotettuun keskiarvoon
perustuva duraatio

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon
perustuva duraatio. [Viittaus: Painotettu keskiarvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 19 147 c

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu
tettavissa olevien muiden oman pääoman ehtoisten
instrumenttien (muiden kuin osakeoptioiden) toteutus
hinnan painotettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu kes
kiarvo [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 2 45

WarrantyProvision

X instant,
credit

Takuuvaraus

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

member

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapi
talMeasurementInputMember

ifrs-full

WeightedAverageDura
tionOfDefinedBenefitObliga
tion2019

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
OfOtherEquityInstrumentsExer
koskevassa järjestelyssä toteu
cisableInSharebasedPaymentAr
tettavissa olevien muiden
rangement2019
oman pääoman ehtoisten
instrumenttien toteutushin
nan painotettu keskiarvo

FI

Myytyjä tuotteita koskevien takuiden nojalla tehtävien
korjausten arvioituja kustannuksia varten tehty varaus.
[Viittaus: Varaukset]

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Takuuvaraus [abstract]

Euroopan unionin virallinen lehti
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement2019

ifrs-full

ifrs-full

Viitteet

Niiden muiden oman pää
oman ehtoisten instrument
tien toteutushinnan paino
tettu keskiarvo, jotka on
toteutettu tai joihin on synty
nyt oikeus osakeperusteisia
maksuja koskevassa
järjestelyssä

Niiden muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) toteutushinnan painotettu
keskiarvo, jotka on toteutettu tai joihin on syntynyt
oikeus osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä.
[Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 2 45

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä rau
enneiden muiden oman pää
oman ehtoisten instrument
tien toteutushinnan paino
tettu keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä rauen
neiden muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) toteutushinnan painotettu
keskiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 2 45

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstrumentsFor
feitedInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
menetettyjen muiden oman
pääoman ehtoisten instru
menttien toteutushinnan pai
notettu keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä mene yleinen käytäntö: IFRS 2 45
tettyjen muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) toteutushinnan painotettu
keskiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

WeightedAverageExercisePrice
OfOtherEquityInstruments
GrantedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
myönnettyjen muiden oman
pääoman ehtoisten instru
menttien toteutushinnan pai
notettu keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä myön yleinen käytäntö: IFRS 2 45
nettyjen muiden oman pääoman ehtoisten instrument
tien (muiden kuin osakeoptioiden) toteutushinnan paino
tettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

Euroopan unionin virallinen lehti

WeightedAverageExercisePrice X.XX
OfOtherEquityInstrumentsExer duration
cisedOrVestedInSharebasedPay
mentArrangement2019

Dokumentaation nimike

FI

ifrs-full

Nimike
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Etuliite

16.12.2019

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
OfOtherEquityInstrumentsOut
koskevassa järjestelyssä
standingInSharebasedPaymen
ulkona olevien muiden oman
tArrangement2019
pääoman ehtoisten instru
menttien toteutushinnan pai
notettu keskiarvo

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisableIn
SharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
koskevassa järjestelyssä toteu tettavissa olevien osakeoptioiden toteutushinnan paino
IFRS 2 45 b vii
tettavissa olevien osakeoptioi tettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]
den toteutushinnan paino
tettu keskiarvo

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisedIn
SharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteu
koskevassa järjestelyssä toteu tettujen osakeoptioiden toteutushinnan painotettu kes
tettujen osakeoptioiden toteu kiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]
tushinnan painotettu
keskiarvo

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b iv

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExpiredIn
SharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä rau
enneiden osakeoptioiden
toteutushinnan painotettu
keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä rauen
neiden osakeoptioiden toteutushinnan painotettu kes
kiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b v

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsForfeitedIn
SharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
menetettyjen osakeoptioiden
toteutushinnan painotettu
keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä mene
tettyjen osakeoptioiden toteutushinnan painotettu kes
kiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b iii

yleinen käytäntö: IFRS 2 45
FI

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä ulkona
olevien muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien
(muiden kuin osakeoptioiden) toteutushinnan painotettu
keskiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

16.12.2019

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

WeightedAverageExercisePrice X.XX
OfShareOptionsInSharebased duration
PaymentArrangementExercised
DuringPeriodAtDateOfExer
cise2019

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice X.XX instant Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä
OfShareOptionsOutstandingIn
SharebasedPaymentArrange
ulkona olevien osakeoptioi
ment2019
den toteutushinnan paino
tettu keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä ulkona
olevien osakeoptioiden toteutushinnan painotettu kes
kiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b i, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDa
teOtherEquityInstruments
Granted

X instant,
credit

Myönnettyjen muiden oman pääoman ehtoisten instru
menttien (muiden kuin osakeoptioiden) arvostuspäivän
käyvän arvon painotettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu
keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 b

ifrs-full

X instant,
WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOption credit
sGranted

Arvostuspäivän käyvän arvon Kaudella myönnettyjen osakeoptioiden arvostuspäivän
painotettu keskiarvo, myön käyvän arvon painotettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu
netyt osakeoptiot
keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a

Osakeperusteisia maksuja
Osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä myön
koskevassa järjestelyssä
nettyjen osakeoptioiden toteutushinnan painotettu kes
myönnettyjen osakeoptioiden kiarvo. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]]
toteutushinnan painotettu
keskiarvo

Osakeperusteisia maksuja
koskevassa järjestelyssä kau
della toteutettujen osakeop
tioiden toteuttamispäivän
osakehinnan painotettu
keskiarvo

Arvostuspäivän käyvän arvon
painotettu keskiarvo, myön
netyt muut oman pääoman
ehtoiset instrumentit

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 b ii

Toteuttamispäivän osakehinnan painotettu keskiarvo osa tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
keperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toteute
IFRS 2 45 c
tuista osakeoptioista. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja
koskevat järjestelyt [member]; Painotettu keskiarvo
[member]]

16.12.2019

ifrs-full

X.XX
duration
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WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsGrantedIn
SharebasedPaymentArrange
ment2019

FI

ifrs-full

L 326/1036

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Painotettu keskiarvo
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa keskiarvoa, jossa jokaiselle keskiar
voon vaikuttavalle luvulle osoitetaan yksilöllinen paino
kerroin, joka määrittää kunkin luvun suhteellisen vaiku
tuksen keskiarvoon.

ifrs-full

WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstanding
ShareOptions2019

DUR

Ulkona olevien osakeoptioi
den sopimuksen mukaisen
jäljellä olevan voimassaoloa
jan painotettu keskiarvo

Ulkona olevien osakeoptioiden sopimuksen mukaisen jäl tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
jellä olevan voimassaoloajan painotettu keskiarvo. [Viit
IFRS 2 45 d
taus: Painotettu keskiarvo [member]]

ifrs-full

WeightedAverage
SharePrice2019

X.XX
duration

Osakehinnan painotettu
keskiarvo

Osakehinnan painotettu keskiarvo. [Viittaus: Painotettu
keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 45 c

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice
ShareOptionsGranted2019

X.XX
duration

Osakehinnan painotettu kes
kiarvo, myönnetyt
osakeoptiot

Osakehinnan painotettu keskiarvo, jota käytetään syöttö
tietona optionhinnoittelumallissa määritettäessä myön
nettyjen osakeoptioiden käypää arvoa. [Viittaus: Option
hinnoittelumalli [member]; Painotettu keskiarvo
[member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 2 47 a i

esimerkki: IFRS 13 IE63,
esimerkki: IFRS 13 B6,
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot: IFRS 17 120 –
Voimaantulo 1.1.2021, yleinen
käytäntö: IFRS 7 7

L 326/1037

IFRS 16:n soveltamisen aloittamisajankohtana taseeseen
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
merkittyjen vuokrasopimusvelkojen määrittämisessä käy IFRS 16 C12 a
tettyjen vuokralle ottajan lisäluoton korkojen painotettu
keskiarvo. Lisäluoton korko on korko, jota vuokralle
ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi
ja vastaavanlaisin vakuuksin rahat, jotka tarvitaan käyttö
oikeusomaisuuserän arvoa vastaavan omaisuuserän hank
kimiseksi vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä.

Euroopan unionin virallinen lehti

WeightedAverageLesseesIncre X.XX instant IFRS 16:n soveltamisen aloit
mentalBorrowingRateApplied
tamisajankohtana kirjattujen
ToLeaseLiabilitiesRecognisedAt
vuokrasopimusvelkojen mää
DateOfInitialApplica
rittämisessä käytettyjen vuo
tionOfIFRS16
kralle ottajan lisäluoton kor
kojen painotettu keskiarvo

FI

ifrs-full

16.12.2019

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

shares

Nimike

Dokumentaation nimike

ifrs-full

WeightedAverageShares

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverage
SharesAbstract

Kantaosakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo ja
oikaistu kantaosakkeiden
lukumäärän painotettu kes
kiarvo [abstract]

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefined member
BenefitPlansMember

Kokonaan tai osittain rahas Tämä jäsen edustaa kokonaan tai osittain rahastoituja
esimerkki: IAS 19 138 e
toidut etuuspohjaiset järjeste etuuspohjaisia järjestelyjä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjes
lyt [member]
telyt [member]]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBene
fitPlansMember

member

Kokonaan rahastoimattomat
etuuspohjaiset järjestelyt
[member]

Tämä jäsen edustaa kokonaan rahastoimattomia etuus
pohjaisia järjestelyjä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt
[member]]

esimerkki: IAS 19 138 e

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Lyhytaikainen keskeneräinen
tuotanto

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä, joka edustaa
tuotannossa olevia omaisuuseriä, joiden valmiiksi tuot
teiksi tai palveluiksi muuntaminen edellyttää lisäkäsitte
lyä. [Viittaus: Lyhytaikaiset valmiit tuotteet; Vaihto-omai
suus]

esimerkki: IAS 1 78 c, yleinen
käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

WritedownsReversalsOfInven
tories

X duration,
debit

Vaihto-omaisuuden kirjanpi
toarvoa pienentävät kulukir
jaukset (tai kulukirjausten
peruuttaminen)

Nettorealisointiarvoon pääsemiseksi tehtävistä vaihtoomaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävistä kulukirjauk
sista tai näiden kulukirjausten peruuttamisesta johtuen
kirjattu määrä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 a

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 33 70 b
FI

Ulkona olevien kantaosakkei Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärä kauden
den lukumäärän painotettu
alussa oikaistuna kauden aikana takaisin ostettujen tai
keskiarvo
liikkeeseen laskettujen kantaosakkeiden lukumäärällä,
joka kerrotaan aikatekijällä painotetulla kertoimella.

Viitteet

L 326/1038

Etuliite
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Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Dokumentaation nimike

Viitteet

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden kirjanpitoarvoa
pienentävät kulukirjaukset
(tai kulukirjausten
peruuttaminen)

Kerrytettävissä olevaa rahamäärään pääsemiseksi tehtä
vistä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpi
toarvoa pienentävistä kulukirjauksista tai näiden kulukir
jausten peruuttamisesta johtuen kirjattu määrä. [Viittaus:
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IAS 1 98 a

WritedownsReversalsOfProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Vaihto-omaisuuden kirjanpi
toarvoa pienentävät kulukir
jaukset (tai kulukirjausten
peruuttaminen) [abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Aineellisten käyttöomaisuus
hyödykkeiden kirjanpitoarvoa
pienentävät kulukirjaukset
(tai kulukirjausten peruutta
minen) [abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Asetetut myyntioptiot
[member]

Tämä jäsen tarkoittaa myytyjä johdannaisinstrumentteja,
joiden mukaan yhteisön on ostettava kohde-etuutena
oleva omaisuuserä etukäteen määritettyyn hintaan, jos
toinen osapuoli toteuttaa option. [Viittaus: Johdannaiset
[member]]

esimerkki: IFRS 7 IG40B,
esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Vakuutuskorvausvaateet eri
vuosilta [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejou
kon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien
tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
IFRS 17 130 – Voimaantulo
1.1.2021

X duration

Euroopan unionin virallinen lehti
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ifrs-full

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin
tyyppi ja
attribuutit

Nimike

Tuottokäyrä, jota on käytetty sellaisten rahavirtojen dis
konttaamiseen, jotka eivät vaihtele perustana olevien
erien tuoton mukaisesti, IFRS 17:n kappaletta 36 sovel
taen. Perustana olevat erät ovat eriä, jotka määräävät joi
denkin vakuutuksenottajalle maksettavien määrien suu
ruuden. Perustana oleviin eriin voi kuulua mitä tahansa
eriä; esimerkiksi omaisuuseristä koostuva viitesalkku,
yhteisön nettovarat tai yhteisön nettovarojen tietty
alaryhmä.

Viitteet
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